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அறி�க க�தம்

ஐயா

நான் M.Sc ப�த்�ள்ேளன். வய�; 57 ஊர்; அேயாத்தியாப்பட்டணம்,
ேசலம், தமிழ்நா�.

நான் ஒ� ஆசிரியர் அல்ல. இ�ப்பி�ம் எனக்� கணக்�ப் பாடத்தின்
மீ� ஆர்வம் அதிகம். மாணவர்க�க்�த் தனிப்பயிற்ச்சி
எ�த்�க்ெகாண்��க்கின்ேறன். இதன் காரணமாக எனக்� ஏற்பட்ட
அ�பவத்தின் அ�ப்பைடயில் கணக்�ச் சம்பந்தமாக ஒ� கட்�ைர
எ�தி�ள்ேளன். அ� மாணவர்க�க்� கணக்�ப் பாடத்தின் மீ�ம் அைத
�ரிந்� ப�ப்பேத நலம் எ�ம் எண்ணத்ைத�ம் ேதாற்�விக்�ம் என உ�தியாக
நம்�கின்ேறன். மாணவர்க�ம் ஆசிரியர்க�ம் இைதப் ப�க்க ேவண்�ம்
பயனைடய ேவண்�ம் என வி�ம்�கின்ேறன். எனேவ இக்கட்�ைரைய
கணியம் தளத்தில் விைலயில்லா உரிைமயின் கீழ் ெவளியிட வி�ம்பி
இக்கட்�ைரைய�ம் அ�ப்பி�ள்ேளன். த�தியான கட்�ைரயாக இ�ப்பின்
ெவளியி�ங்கள்.

இக்கட்�ைரக்� காப்�ரிைம (L-75215/2018) ெபறப்பட்��ப்பி�ம்
நான் ‘கிரிேயட்�வ் காமன்ஸ் உரிைம’ -இதன் கீழ் இக்கட்�ைரைய
மின்�லாக ெவளியிட அ�மதிக்கின்ேறன்.

இ� என் �தல் �த்தகம். இப்�த்தகம் இ�வைர ெவளியிடப்படவில்ைல.

இப்ப�க்�
ந.சிவேநசன்



என்�ைர

எத்தைகய கல்வி தன்நம்பிக்ைகையத் தந்� ஒ�வைனத் தன்ெசாந்தக்
காலில் நிற்�ம்ப� ெசய்கின்றேதா, அ�ேவ உண்ைமயான கல்வியா�ம் -
�வாமி விேவகானந்தர்

அளப்பறிய ஆற்றல் உங்கள் ஒவ்ெவாரிட�ம் காணக்கிடக்கின்ற�
என்பைத நம்பிக்ைகேயா� உணர்ந்� எந்தச் ெசயலி�ம் ஈ�ப�ங்கள். அ�,

ஊங்களின் ஆற்றைல ெவளிக்ெகாணர்ந்� ஊங்களின் எதிர்காலத்ைத
ஒளிமயமாகப் பிரகாசிக்கச் ெசய்�ம். அந்தச் ெசயல், எைத�ம் �ரிந்�ப்
ப�ப்பதன் �லம் ெதாடங்கட்�ம். உங்களிைடேய தங்க�ைடய 90%

ஆற்றைலப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளாமல் வீணாக்கிக் ெகாண்��ப்பவர்கேள
அதிகம். இ� அவர்கள் ெசய்�ம் தவ�களிலி�ந்� அறியப்ப�கின்ற�
என்பர். எனேவ சரியான பயிற்சி�ம் வழிகாட்�த�ம் உங்க�க்�த் ேதைவ
என்பதால் எைத�ம் �ரிந்�ப் ப��ங்கள்.

உன் வாழ்�க்� உண� மட்�மல்லாமல் உட�க்�த் ேதைவயான
அத்�ைண ஆேராக்கிய ெசயல்கைள�ம் ெசவ்வேன ெசய்ய ேவண்��ள்ள�
மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்க்காமல். இைத உணரச் ெசய்� இதற்கான
வழிகாட்�தைல�ம் அவசியத்ைத�ம் ெதரிவித்� விட்டால் இைத நீேய
திறம்பட ெசய்�ெகாள்வாய். இ� உன்�ைடய இயல்�. எனேவ, நீ ெதன்றலாய்
�யலாய் நைடேபாட கல்விையக் கசடறக் கற்கேவண்�ம்.

என்னால் ��யா�, என்னால் எைத�ம் ெதரிந்� ெகாள்ள ��யா�,

எனக்� இ�  இந்தப்பாடம் இந்தப் ப�தி க�னமாக உள்ள� என்� உன்ைன
நீேய பலவீனனாக ஆக்கிக் ெகாள்ளாேத. எ�ந்�நில். தயக்கமின்றி
�ணிந்� எைத�ம் எதிர்ெகாள். அ� உன்ைன உன் ெசயைலப் பலமாக்கி 
எதிர்ெகாள்�ம் எைத�ம் பலவீனமாக்கிவி�ம். இதனால் உன் வலிைம,

உன்�ள்ேள இ�க்�ம் ேபராற்றல் அைனத்ைத�ம் உணர்ந்� ெகாள்வாய்.

இப்�ரண உணர்ைவ, ெதளிைவ நீ கற்�ம் கல்வி�ம் த�வதால் எைத�ம்
�ரிந்�ப் ப�த்�த் ெதரிந்�க் ெகாள்�ங்கள்.

கீழ்த்தரமான தந்திரங்களினால் இந்த உலகில் மகத்தான காரியங்கள்
எைத�ம் சாதித்�விட ��யா� எ�ம்ேபா� மதிப்ெபண்தான் �க்கியம்



எனக் க�தி கல்வியின் க�த்�கைள மணப்பாடம் மட்�ேம ெசய்வ�
எந்தவிதத்தில் சரியா�ம்? என்பைத உண�!

�வாமி விேவகானந்தர் ெசால்லாட்சி வழிநின்�
ந.சிவேநசன்



�ைழ��ன்

கல்வி என்ப� பணத்ைதச் சம்பாதிக்க வழிவைக ெசய்� ெகா�ப்பேதா�
மட்�மல்லா� நாம் எப்ப� வாழேவண்�ம் அல்ல� எப்ப� வாழக்�டா�
என்�ம் கற்�த்தரேவண்�ம். இந்தக் கல்வியான� ெவ�ம்
மதிப்ெபண்க�க்கான ேபாட்�ைய மட்�ம் தராமல் அறி�க்கான
ஞானத்திற்கான ேபாட்�ைய�ம் மி�ந்த ேதடைல�ம் அைவக�க்கான
ஆர்வத்ைத�ம் மாணவர்க�க்�த் தரேவண்�ம். அப்ெபா��தான் அவ்வா�
கற்றக் கல்வியான� வாழ்க்ைகயின் பல்ேவ� நிகழ்�களில் நல்ல உத்திேயா�
பயன்ப�த்தப்பட்� வாழ்க்ைகயில் ெவற்றிைய நிச்சயமாக்�ம்.

நம் யாவ�க்�ம் எதைன�ம் ெதரிந்� ெகாள்ளேவண்�ம் என்�ம்
வி�ப்ப�ம், ஆர்வ�ம், ஆைச�ம் இ�க்கின்ற� என்பைத ம�ப்பதற்கில்ைல
என்பைதேய, "எதைன�ம் அறியேவண்�ம் எ�ம் ஆைசயான� இைச
�கர்ச்சியின்பால் ஏற்ப�ம் ஆைசேபால் இளம்வயதி்ல் இயல்பாய்
அைமந்�ள்ள�. இவ்வாைச இல்ைல என்றால் அறிவியேலா, கணிதேமா
இல்ைல" என்� ஐன்ஸ்�ன் அவர்கள் �றி�ள்ளார்.

எதைன�ம் அறிந்� ெகாள்ளேவண்�ம் என்ற ஆைச�ம் எதைன�ம்
ெதரிந்� ெகாள்ளேவண்�ம் என்ற ேதட�ம் சி�வயதிேலேய
ஏற்பட்�ற்காவிட்டால் �ன்� மாதம் மட்�ேம பள்ளிப்ப�ப்ைபப் ப�த்�ப்
பின்னாளில் உலகப் �கழ்ெபற்ற விஞ்ஞானியான தாமஸ் எ�சன் ேபான்ற
பள்ளிப்ப�ப்ைப ��க்காத எத்தைனேயா அறிஞர்கள், ப�க்காத ேமைதகள்
நமக்�க் கிைடத்திற்கமாட்டாரகள்.(கவனம்: பள்ளிப்ப�ப்� ேதைவயில்ைல
எ�ம் ெபா�ளில், அர்த்தத்தில் இைதப் �ரிந்�ெகாள்ளக்�டா�) ஆக
ெதரிந்� ெகாள்வ�ம் அதற்கான ேதட�ம் கற்�க் ெகாள்ள வி�ம்�வ�ம்
இயல்பாய் இளம்வயதில் இ�ப்பதா�ம் அ� வாழ்க்ைகயின் ெவற்றிக்�
உ��ைணயாக இ�ப்பதா�ம் அைவகைள விைதப்பதில் ெப�ம்பங்�
அ�ப்ைடக் கல்விக்�ம் உண்� எனபைத ஒவ்ெவா� பாடத்தின் கண்
வ�மா� கல்வியாளர்களால் �றிப்பிடப்ப�கின்ற�.

1.ெமாழிப்பாடம்: ெதளிவாகப் ேப�ம் திறன், ேகள்வியின்
ெபா�ளறிதிறன், ப�த்�ப் ெபா�ளறிதிறன். நிைனத்த  க�த்ைதத்
ெதளிவாக  எ��ம்திறன், இைவக�க்கான  �திய  �திய  ெசாற்கைள



த �� த � த த
உ�வாக்கிக் ெகாள்�ம் திறன் ேபான்றைவகைள�ம் வாழ்க்ைகக்�த்
ேதைவயான  அறெநறிகைள�ம்,...

2.கணிதப்பாடம்: �ழைல ஆராய்தல், �ரிந்�ெகாள்�தல், ெதாடர்�
ப�த்�தல், ஒப்பிட்�ப் பார்த்தல், வரிைசப்ப�த்�தல், தீர்�கா�தல்...

3. அறிவியல் பாடம்: தீர விசாரிக்�ம் திறன், எைத�ம் ப�த்தறி�ம்
திறன், உணைமயறி�ம் திறன், ேகள்வி ேகட்�ம் திறன், ஆக்கத்திறன்,

�ர்ந்� கவனிக்�ம் திறன், விவரங்கைளச் ேசகரிக்�ம் திறன்,

விைள�கைளப் பற்றிய க் கணக்கீ�...

4.ச�க அறிவியல் பாடம்: கடந்தகால  �ரிதல், ஆதாரக்�றிப்பகள்,

தகவல்கைளச் ேசகரித்தல்; அறிதல்; ம�த்தல்; விவாதித்தல் திறன், மற்�ம்
ச�கநீதி, ச�கஅநீதி பற்றிய பார்ைவ... ேபான்றைவகைளக்
கற்�க்ெகா�க்�ம் என்பர்.

ேம�ம், ேதசிய  கைலத்திட்டம் (NCF-2005) மான�
ஒட்�ெமாத்தமாகக் கல்வி கற்பதன் �லம் அ�ப்பைடக் க�த்ைத உணர்தல்,

வரிைசப்ப�த்�தல், பிரச்சைனைய மதிப்பி�தல்; தீர்�ெசய்தல்,

ஊகித்தப்பின் சரியா என பார்க்�ம் பயிற்சிகள் �தலியைவகைளப்
ெபற்றி�க்க ேவண்�ெமனக்   ��கின்ற�

ெபா�வாக, நம்மில் அன்றாட வாழ்வில் எந்த �ழ்நிைலயி�ம்
ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா கல்வி கற்றவர்களானா�ம் சரி
கல்லாதவர்களானா�ம் சரி ேமற்கண்ட ெசய்தீரங்கைள அவரவரின்
திறைமக்ேகற்ப பயன்ப�த்திக் ெகாண்�தான் இ�க்கின்றார்கள்.

இ�ப்பி�ம் இவர்களில் ேதால்வி கண்டவர்க�ம் உண்�. ெவற்றி
கண்டவர்க�ம் உண்�.

கல்வியறி� ெபற்றவர்களில் சிலரால் �ன்ேனற ��யாமல் ேபாவதற்�
காரணம் அவர்கள் கல்விைய, கல்வியறிைவப் ெப�வதில் தங்களின்
மனப்பாட சக்திேயா� ஒப்பிட்�க் �ழப்பிக் ெகாள்கின்றனர். இதன்
காரணமாகேவ ெப�ம்பாலன மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட �ன்� வைககளில்
�தல் இரண்� வைககளிேலேய அடங்கிவி�கின்றாகள்

நீைர ெவ�மேன ெகாப்பளித்� �ப்�வ�ேபால் கல்விையக் கற்�ம்
மாணவர்கள். அேத நீைர ஒ�மடக்� மட்�ேம ேபா�ெமன்� ��ப்ப�ேபால்



கல்விையக் கற்�ம் மாணவர்கள். அேத நீைர தாகம் தீர தீர ��ப்ப�ேபால்
கல்விையக் கற்�ம் மாணவர்கள்.

ஆக, கல்விப் பற்றிய ெபா�வான க�த்�கள் இவ்வாறாக இ�க்க
கணிதபாடமான� இன்� பள்ளிகளில் �தல் பத்� ஆண்�கள்
கட்டாயமாகக் கற்பிக்கப்ப�கின்ற�. இதற்� காரணம், 1968-ல் இந்திய
அரசின் ேதசிய கல்விக்ெகாள்ைக அறிக்ைகயில் �தன்�ைறயாகக்
கணித�ம், அறிவிய�ம் பத்தாண்�கள் பள்ளிகளில் கட்டாயமாகக்
கற்பிக்கப்படேவண்�ம் என்� பரிந்�ைரக்கப்பட்டதா�ம்.

ேம�ம், “எல்லா வளர்ச்சித்�ைரகளி�ம், அறிவிய�ம்
ெதாழில்�ட்ப�ம் அ�ப்பைடயாக இ�ப்பதால் நம் நாட்�ற்� வல்�னர்கள்,

ந�த்தர ப�தி ஊழியர்கள், அறிவியல் அறிந்த ெபா�மக்க�ம்
ேதைவப்ப�கின்றனர். எனேவ கணிதம், அறிவியல் பாடங்கைளப்
பயிற்�விப்பைத ேம�ம் வ�ப்ப�த்த ேவண்�ம்” என்ற ெகாள்ைக ���ம்
எ�க்கப்பட்ட�.

“அறிவியல் மற்�ம் கணிதப் பாடத்திட்டங்கள் மாணவர்க�க்�
ஆேராக்கியமான சிந்தைனைய வளர்க்க�ம் உைழப்பின் உயர்ைவ
உணர்த்த�ம் உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம். இத்த� கல்விேய நாட்�ன்
ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்�த் ேதைவயான மனிதவளத்திைனத் த�ம்.
அறிவியல் ெதாழில்�ட்ப அ�ப்பைடயிலான ச�தாயத்தில் வாழ்வதற்ேகற்ற
சிறந்த ��மக்கைள, அறிவியல் கல்வி உ�வாக்�ம்” என்�ம் இவ்வறிக்ைக
வலி��த்திய�.

இதனால், கணிதப் பாடத்ைதக் கற்பதன் �லம் �ழைல ஆராய்தல்,

�ரிந்�ெகாள்�தல், ெதாடர்� ப�த்�தல், ஒப்பிட்�ப் பார்த்தல்,

வரிைசப்ப�த்�தல், தீர்�கா�தல், ேகள்வி ேகட்�ம் பயிற்சி, பைடக்�ம்
பயிற்சி, எண்ணிக்ைக வ�விலான ஆராய்ந்� (Quantitative Analysis)

அறி�ம் பயிற்சி ேபான்றைவக�ம் ச�தாயத்தில் நில�ம் நம்பிக்ைககள்,

தவறான எண்ணங்கள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றிய
ேகள்விக�க்கான �ண்ட�ம், �ர்ந்� கவனித்�க் கணிக்�ம் திறன்,

விவரங்கைளச் ேசகரிப்ப�, வைகப்ப�த்�வ�, ப�த்தாரய்வ�,

�ன்ெமாழிவ�, �ற்ைறக் கண்டறிவ�, இ�தியில் ���க்� வ�வ�
ேபான்றைவகைள�ம் ேமம்ப�த்திக் ெகாள்ள���ம் என்ற கல்வியாளர்களின்



�ற்�க்� ஏற்ப கணிதத்ைதக் கற்பிப்ப�ம் கற்�க்ெகாள்வ�ம்
அவசியமாகின்ற�.

அனால், கணக்� என்றாேல ெப�ம்பாலானவர்க�க்�ப்
பிணக்�த்தான். அைதப் பற்றி ஒ�விதமான பய�ம் ெப�ம்பாலான
மாணவர்க�க்� இ�க்கின்ற�. இதற்� காரணமாக, கணிதப் பாடங்களில்
�ரியாத அல்ல� �ரிவதற்� க�னமாக இ�க்கின்ற எண்ணியல் சார்ந்த
ேகாட்பா�கள், �றியீ�கள் நிைறந்தி�ப்பைதச் ெசான்னா�ம் கணக்கின்
மீ� ஒ� ஈர்ப்பில்லாைமைய�ம் ஒ� காரணமாக இ�க்கின்ற� என்பைத
ம�ப்பதற்கில்ைல. ேம�ம், “கணக்கா எனக்�த் தண்ணிப்பட்டப்பா�” என்�
ெப�ைமபட்�க்ெகாள்வைத வி�ம்பினா�ம் சரி அல்ல�
ேவ�காரணங்க�க்காக கணக்கின் அவசியத்ைத உணர்ந்� இ�ந்தா�ம்
சரி அதன் தத்�வத்ைத அ�பவரீதியாக உணர்ந்� ெகாள்�மளவிற்�
வாழ்ேவா� இயந்த கணிதமாக இல்லாமல் ெப�ம்பா�ம் வழக்கப்
பழக்கத்திற்� ேவறான �றியீ�களில் இ�ப்பதா�ம் எளிைமயாகப்
�ரி�ம்வைகயில் கற்றல் �ழல் அைமயாைம�மா�ம் என�ம் �றலாம்.

இக்க�த்ைதத்தான் கணிதம் கற்பித்தல் (ஆசிரியர் கல்விப் பட்டயப்
பயிற்சி) என்ற வள�லில், "ெதாடக்க நிைல கணிதக் க�த்�களான
��எண்கள் ��எண்களின் அ�ப்பைடச் ெசயல்களான அளைவகள்,

பின்னங்கள், வ�வியல் ஆகிய அைனத்தி�ம் அ�ப்பைடக் க�த்�கைளத்
ெதரிந்� ெகாள்ளவ� மிக�ம் ேதைவ. ஆனால் மாணவர்கள் கணிதக்
க�த்�கைளப் ப�க்�ம்ேபா� இதைன ஏன் ப�க்கேவண்�ம்? இதனால்
என்ன பயன்? என எண்�கின்றார்கள். எனேவ பாடம் கற்பிக்�ம் ஆசிரியர்
கணிதக் க�த்�கைளக் கற்பிக்�ம் ேபா� அதன் வாழ்க்ைகப்
பயன்பாட்ைட�ம் இைணத்�க் கற்பித்தால்தான் பாடத்தின் மீ� ஆர்வம்
ஏற்ப�ம். கணிதப்பாடம் நாட்�ன் �ன்ேனற்றம், வீட்�ன் �ன்ேனற்றம்,
தனிமனித �ன்ேனற்றம் ேபான்றவற்றிற்� மிக�ம் ேதைவ என்ப� ெதளி�"

என்�ம் ேம�ம், "கணிதம் என்ப� க�த்ைத வளர்க்�ம் பாடமட்�மல்லாமல்,

சிந்தைனையத் �ண்� மனைத ெநறிப�த்�ம் க�வியாக�ம்
ெசயல்ப�கின்ற�. எனேவ கணிதப் பாடப்�த்தகம், கணிதக் க�த்�கைள
அறிய�ம் அறிந்த கணிதக் க�த்�கைளப் பயன்ப�த்த�ம், கணிதக்
க�த்�கைள�ம் வாழ்க்ைகப் பயன்பாட்ைட�ம் இைணத்�க் கற்க�ம்,
கணக்�க�க்�த் தீர்� காண்ப� ேபான்� வாழ்க்ைகச் �ழலில்
தீர்�கா�ம் திறன் வளர்க்க�ம், வாழ்க்ைக ெநறி�ைறகைள ேமம்�த்த�ம்



ஏ�வான வைகயில் அைமக்கப்படல் ேவண்�ம்" என்� �றப்பட்�ள்ள�. இக்
கட்�ைர எ��வதற்கான காரணேம இ�தான்.

மனப்பக்�வத்திற்�த் தியான�ம், உடல் ஆேராக்கியத்திற்�த்
�ைனயாக ேயாகா�ம், நல்ல கைலகைள�ம்; உடல் சார்ந்த சாதைனகைள�ம்
சாத்தியமாக்�வதற்� - ேகட்ட�ம், கற்ற�ம், பயிற்சி�ம் ேபால் நல்ல கற்றல்
�லம் ெபறப்ப�ம் கல்வியான�, ெபா�ள் ெசல்வமட்�மல்லா�
வாழ்க்ைகயின் சில இடர்பா�கைளச் சமாளிக்க�ம், சில ���கைள
எ�க்க�ம், �யற்சிகைள அ���ைறகைளக் ைகயாள்வதற்�ம்
உத�கின்ற ேபா� அதில் கணித�ம் தன் பங்ைக எ�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ெமனில் கணக்�ப்பாடத்ைத நன்� �ரிந்� ப�க்கேவண்�ம்.

ஏெனனில், கணிதத்திற்� வழக்கமான ெசால்லாடல்கைள விட
�ல்லியம் ேதைவப்ப�கின்ற�. அதனால், கணிதக் க�த்�கள்;

விைடக்கான வழி�ைறகள் அைனத்�ம் உண்ைம. அந்த உண்ைம
தன்ைமைய அ�பவ ரீதியாக�ம் ெதரிந்� ெகாள்ள��கின்ற�. அதனால்
கணிதக் க�த்�கைள; �ற்�கைள; வைரய�க்கப்பட்ட ெசால்லாடல்கைள;

ேகாட்பா�கைள சந்ேதகத்திற்� இடமின்றி ஏற்�க் ெகாள்ள��கின்ற�.

இம்மனப்ேபாக்� பக்�வம் நம்ைம ஏமா�தல் நிகழ்விலி�ந்� காப்பாற்�ம்.

ஆனால், நைட�ைறயில் ெப�ம்பாலான மாணவர்கள்
கணக்�ப்பாடத்ைதப் �ரிந்� ப�ப்பதில்ைல. மதிப்ெபண்ணிற்காக ேநரம்
க�தி சில பின்பற்றல் �லமாக விைரவாக விைடைய ெப�கின்றார்கள். இ�
சரியான �ைறயல்ல என்பைத ேபராசிரியர் அமித்தபா �கர்ஜி அவர்க�ம்
�றி�ள்ளார். அவர் ெசால்லியவாேற இேதா கீேழ...

இங்� சில உதாரணங்கள் தரப்பட்�ள்ளன. இைவக�க்�த்த�ந்த
வ�ப்பைறப் பயிற்சிகள் இல்ைலெயனில், கணிதம் மனப்பாடம்
ெசய்�ப�க்�ம் நிைலக்�க் ெகாண்� விட்�வி�ம்.

“ஏதாவ� ஒன்ைற m/n ஆல் வ�ப்பதற்�, நீங்கள் n/m ஆல் ெப�க்க
ேவண்�ம்”, “a மற்�ம் b யி�ைடய மீச் சி� ெபா� மடங்� (Lowest

Common Multiple - LCM) என்ப� b ைய a தடைவயால் ெப�க்கி
வந்தைத a மற்�ம் b யி�ைடய மீப் ெப� ெபா� காரணி (Highest

Common Factor - HCF) ஆல்வ�க்க ேவண்�ம்”, “ஒேர மாதிரியான



அ�மட்டத்ைத�ம், உயரத்ைத�ம் ெகாண்�ள்ள எல்லா �க்ேகாணங்க�ம்
ஒேர பரப்பளைவத்தான் ெகாண்��க்�ம்.”

ஆக கணக்�ப்பாடத்ைத மனப்பாடம் ெசய்�ம் �ழைலக் கற்பிக்�ம்
களம் உ�வாக்கக் �டா� என்ப� ெதளி�. எனேவ, �ரிந்� ப�ப்பதற்�
�ண்�ேகாலாக பல கணித வல்�னர்களின் கட்�ைரகளில்
�றப்பட்�ள்ளதற்� ஏற்ப�ம், ஆசிரியர் கல்விப் பட்டயப் பயிற்சியில் “கணிதம்
கற்பித்தல்” என்ற வள�லில் �றப்பட்�ள்ளதற்� ஏற்ப�ம், ேதசிய பாடத்
திட்ட வ�வைமப்� )National Curriculum Framework)-

ன்அறி��த்த�க்� ஏற்ப�ம் மாணவர்க�க்� கணிதத்தின் மீ� ஒர்
ஆர்வத்ைத உண்டாக்�ம் வைகயில் கணிதத்தின் வாழ்க்ைகப்
பயன்பா�கைள அதாவ� கணக்�க�க்�த் தீர்� காண்ப� ேபான்�
வாழ்க்ைகச் �ழலில் தீர்�கா�ம் திறன் வளர்க்க�ம், வாழ்க்ைக
ெநறி�ைறகைள ேமம்�த்த�ம் ஏ�வான வைகயில்தான் கணிதம் உள்ள�
என்பைத பல உதாரணங்கள் �லம் பாடவாரியாக இந்தப் �த்தகதத்தில்
விளக்கப்பட்�ள்ள�.

இன்ைறய நம் கல்வி �ைற பற்றி ெபா�வான க�த்�, “இந்த
மதிப்ெபண் உலகத்தில் பள்ளியின் ப�ப்பால் என்ன கற்�க் ெகாண்டார்கள்?

என்ற ேகள்வி அர்த்தமற்றதாகி விட்ட�. பள்ளிக்�டங்கள் �லம் ெபறப்ப�ம்
அறிேவா �ைலக்�ம் மன�க்�மான� என்பைதவிட, விரல்�ணி
சாகசங்க�க்�த் ேதைவயான சிந்தைனேயா� ��ங்கிவி�கின்ற�. இ�
�ைளைய�ம் மனைத�ம் சிந்திப்பதிலி�ந்�, உைழப்பதிலி�ந்�
ஓய்ெவ�க்க ெசய்� ச�க எதார்த்தங்கைள�ம் வாழ்வியல் பண்பிைன�ம்,
விமர்சன வாதவிவாதங்கேளா� ��ய சிந்திக்கைவக்�ம் மக்கள்
கல்விக்கான வழி�ைறையக் ேகள்விக்�றியாக்கிவிட்டதாகேவ
எண்ணத்ேதான்�கின்ற�” என்பேத! இத�ேட கணிதம் என்ப� வாழ்வின்
எதார்த்த �ழைலப் பிரதிபலிக்காமல் எண்ணியல் சார்ந்ேத வாழ்க்ைகக்�ப்
பயன்படாத பல கணிதக் க�த்�கள் அடங்கிய பல ப�திகள் உள்ளன
என்�ம் இல்ைல, இைவ மனைத ஒ��ைனப் ப�த்த�ம் சிந்தனா சக்திைய
தர்க்கரீதியில் �கரீதியில் வளர்க்க ெபரி�ம் உத�கின்றன என்�ம் இ�ேவ�
க�த்�கள் உள்ளன. இ�ப்பி�ம், இவ்வாறான ஆற்றல்கைள  திறன்கைளத்
த�ம் பயிற்சிையக் கணிதம் மட்�ேம த�கின்ற� என்ப� தவ� என்�ம்
இவ்பயிற்சிைய மற்ற கல்வி ப�திக�ம் த�கின்றன என்பேத உண்ைம என
நி�பிக்கப்பட்�ள்ளதாக�ம் ெசால்லப்ப�கின்ற�.



கணிதத்ைதப் பற்றி அமித்தபா �கர்ஜீ அவர்கள், "பள்ளிப் பாடங்கள்
எல்லாவற்றி�ம், கணிதம்  மட்�ம் ஒ� தனித்�வமான – ஆனால் அேத
சமயத்தில் �திரான - பாடமாக உள்ள�. ஒ� பக்கம் பள்ளிக்கல்வியில் இ�
அத்தியாவசியமான பாடமாகக் க�தப்ப�கிற�. ஒன்றாம் வ�ப்��தல்
பத்தாம் வ�ப்� வைர இ� கட்டாயப் பாடமாகக் கற்பிக்கப்ப�கிற�.  ேம�ம்,
‘கணிதம் ெதரிந்தி�ந்த ஒ�வர் தான் ப�த்தவராகக் க�தப்ப�கிறார்’ என்ற
நிைலயினால் கணிதம் ஒ�வைக உைர கல்லாகக் க�தப்ப�கிற�:.

இன்ெனா� பக்கம், பள்ளிப்  பாடங்களிேலேய மிக�ம் அச்சம் தரக்��யதாக
கணிதப் பாடம் அைமந்�,  �ழந்ைதகள் மனத்தில் பயம் மற்�ம் ேதால்விக்�
வழிவ�க்கிற�. மிக�ம் ெவற்றிகரமாகப் பள்ளிப் ப�ப்ைப ��த்தவர்கள் �ட
‘நான் பள்ளிக்�டத்தில் கணக்�ப் பாடத்தில் ஒ� ேபா�ம் கவனம்
ெச�த்தியதில்ைல’ எனக் �றியைதக் ேகட்��க்கக்��ம். இவ்விரண்�
மா�பட்ட க�த்�க்கள் எண்ணற்ற ேகள்விகைள எ�ப்�கின்றன.

அவற்றில் சில:

கணிதம் என்றால் என்ன, அைத ஏன் நாம் பள்ளிக்�டத்தில் கற்பிக்க
ேவண்�ம்?

பள்ளிக்�டக் கணிதப் பாடத்தில் எ�ம் பிரச்ைன, கணிதத்தின் இயல்�
ஏதாவ�டன் சம்பந்தப்பட்டதா அல்ல� அ� கற்�க்ெகா�க்�ம்
�ைறயிலா அல்ல� இரண்�மா?

ஒ� �றிப்பிட்ட அளவிற்காவ� ஒவ்ெவா�வ�ம் கணிதம் கற்�க்
ெகாள்ள ���மா?

நாம் பள்ளிக்�டத்தில் என்ன கணிதம் கற்�க் ெகா�க்க ேவண்�ம்?

எப்ப� கணிதத்ைதக் கற்�க் ெகா�க்க ேவண்�ம்?

இவ் ேகள்விக�க்ெகல்லாம் பதிலளிக்க �யற்சிப்ப� 

ேபராைசயானதாக�ம், ஏன், அசட்�த்தனமானதாக�ம் �டக் காணப்ப�ம்"
என்� �றி�ள்ளார். இந்நிைலயில் இவர் �றி�ள்ள, பள்ளிக்�டக் கணிதப்
பாடத்தில் எ�ம் பிரச்ைன, கணிதத்தின் இயல்� ஏதாவ�டன்
சம்பந்தப்பட்டதா அல்ல� அ� கற்�க்ெகா�க்�ம் �ைறயிலா அல்ல�
இரண்�மா? என்பதற்�ம், ேநர�யாகேவா, மைற�கமாகேவா கணிதக்
க�த்�கள் -ெசயல்பா�கள், வாழ்க்ைகக்�த் ேதைவயான ெப�ம்பாலான



திறன் ேமன்ைமக்�ம் உ��ைணயாக, �ண்�ேகாலாக, பக்கபலமாக
உள்ள� என்பதற்�ம் கணக்�ப் பாடத்தின்கண் வாழ்வியல் நிகழ்�கைள
எ�த்�க்காட்டாக�ம் உவைமயாக�ம் ெத��ைனயின்கண் ��ந்தவைர
உணர்த்�வதற்� இப்�த்தகத்தில் கவனம் ெச�த்தி�ள்ேளன்.



இ� என்ன வைக �த்தகம்?

இ� கணிதப்பாடத்திற்கான பாடத்திட்டத்தி�ள்ள பயிற்சி
வினாக்க�க்கான விைடையக் ெகாண்ட�ம் அல்ல. விைடையப்
ெப�வதற்கான வழி�ைறகைளக் ெகாண்ட�ம் அல்ல. ஆனால், இந்தப்
�த்தகத்ைதப் ப�த்தால், ஆர்வ�டன் ப�த்தால் மாணவர்க�க்� அ��ம்
கணிதப்பாடத்ைத க�னம் என்றில்லாமல் அதனால் என்ன பயன் என்�
ஆர்வமின்றி கணிதப் பாடத்ைதக் கற்க நிைனக்�ம் மாணவர்க�க்�
ஆர்வத்ைத ஏற்ப�த்�ம்.

“என்னால் கணிதப்பாடத்ைதப் �ரிந்� ெகாண்� ப�க்க ��யா�”

என்� ஒ� ந�த்தர மாணவன் ெசான்னால், அதற்� இரண்� விதமான
காரணங்கள் இ�க்கலாம். கணிதப்பாடத்ைத எப்ப� �ரிந்� ப�ப்ப�
என்பதான �ழப்பநிைல ஒன்�. இரண்� ப�ப்பதற்� வி�ப்பமில்லாத -

ஒ�வித பயநிைல. எப்ப�ப் �ரிந்� ப�ப்ப� என்ற �ழப்ப நிைல என்றால் அ�
கல்விையக் கற்�த்த�வதில் உள்ள பிரச்சைனயா�ம். ப�க்க வி�ப்பமில்ைல-

பயம் என்றால், அ� அவனின் மனப்பாங்� சம்பந்த்தப்பட்டதாகிவி�கின்ற�.

மனப்பாங்கின் ெப�ம்ப�தி வள�ம் ப�வத்தில்தான் உ�வாகின்ற� என்ப�ம்
ெதரிந்தேத. எனேவ, அப்ெபா�ேத அைதப் ேபாக்�வ� மிக�ம் ேதைவ.

ெபா�வாக மனப்பாங்ைகத் தீர்மானிக்�ம் �ன்� காரணிகளாக கீழ்
வ�வனற்ைறக் ��கின்றார்கள்.

1. �ழல் (Environment)

2. அ�பவம் (Experience)

3. கல்வி (Education)

எனேவ, ஒ�வனின் மனப்பாங்கிைனக் கல்வியா�ம் தீர்மானிக்க���ம்
என்ப� ெதளி�. ஒ�வ�க்�ப் பி�ப்ப� இன்ெனா�வ�க்�ப் பி�க்காமல்
ேபாகலாம். ஒன்றின் மீ� பற்� ெகாள்வ�ம், வி�ப்பம் ெகாள்வ�ம், நாட்டம்
ெகாள்வ�ம் அவரவரின் மனப்பாங்கிைனப் ெபா�த்�ம் அைம�ம் என்பதால்
மாணவர்க�க்�க் கணிதப்பாடத்தின் �க்கியத்�வத்ைதத் �றிப்பாக



வாழ்க்ைகக்கான தீர்�களில் கணிதத்தின் பங்� என்ன என்பைத
வாழ்க்ைகயி�ேட ெசால்லிக் ெகா�ப்ப� ேதைவயாகின்ற�.

“நம் வாழ்வில் நா�ம் எழக்��ய சிக்கல்க�க்�த் தீர்�கா�ம்
ஆற்ற�ம், அவற்ைற எதிர்ெகாள்�ம் திறைம�ம் நமக்�த்
ேதைவப்ப�கின்ற�. கணிதம் என்ப� கணக்�க�க்�த் தீர்�காண உத�ம்
க�விமட்�மன்�; அ� மிக�ம் சக்தி வாய்ந்த பைடப்பாற்றைல உ�வாக்�ம்
விைசயாக�ம் உள்ள�. இந்த உண்ைமகைளெயல்லாம் மாணவர்கள்
க�த்தில் ெகாண்�, அவர்களின் மனமகிழ்ச்சிக்கா�ம், ேமன்ைமக்கா�ம்
கணிதத்ைத ேமன்ேம�ம் பயில ேவண்�ம்” இ� பத்தாம் வ�ப்�
கணிதப்�த்தகதின் �ன்�ைரயில் �றப்பட்�ள்ள ெசய்தியா�ம். இந்தக்
�ற்�க்� வ� ேசர்க்�ம் வைகயில் கணக்கியல் க�த்�க்கைள அதேனா�
அைவக�க்�த் ெதாடர்பான ஏற்�ைடயதான வாழ்க்ைகயில் ஏற்ப�ம்
பல்ேவ� நிகழ்�கைள�ம் அதற்கான �யற்சிகைள�ம் உதாரணங்களாகக்
ெகாண்ட� இப்�த்தகம்.

இந்த மதிப்ெபண் உலகில் இன்� வைர நைட�ைறயில் இ�க்கின்ற
ேதர்� �ைறயா�ம் பாடத்ைதத் தாண்�, பாடத்தி�ள்ள பயிற்சிகைளத்
தாண்� மாணவைனச் சிந்திக்க ைவக்கேவா, சிந்திக்கேவா வாய்ப்பில்ைல.

இ� ெப�ம்பாலான கல்வியாளர்களின் க�த்�.

�ழந்ைதகள் அறிைவ மந்தமாகப் ெப�வதில்ைல. கற்�க் ெகாள்பவர்
ஒவ்ெவா�வ�ம் ெசயல்திறைம�டன் தங்கள் அறிைவ அவர்களாகேவ
கட்�மானம் ெசய்� ெகாள்கிறார்கள். அறி�க் கட்�மானத்தின் ெசயல்
�ைறயில் ெவளிஉலகம் மற்�ம் மற்ற மக்க�டன் கலந்�ைரயா�வ�ம்
உட்ப�ம்.அமித்தபா �கர்ஜீ(Amitabha Mukherjee) �ன்னால் தில்லிப்
பல்கைலக் கழக ெபௗதிக ேபராசிரியர்.

இதைனேய “உன் வாழ்�க்� உண� மட்�மல்லாமல் உட�க்�த்
ேதைவயான அத்�ைண ஆேராக்கிய ெசயல்கைள�ம் ெசவ்வேன ெசய்ய
ேவண்��ள்ள� மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்க்காமல். இைத உணரச் ெசய்�
இதற்கான வழிகாட்�தைல�ம் அவசியத்ைத�ம் ெதரிவித்� விட்டால் இைத
நீேய திறம்பட ெசய்�ெகாள்வாய்” என்� �வாமி விேவகானந்தர் அவர்கள்
�றி�ள்ளார். எனேவ, ஒன்றின் மீ� வி�ப்பத்ைத�ம் ஆர்வத்ைத�ம் அதன்
ேதைவ க�தி ஏற்ப�த்திவிட்டால் அைதப்பற்றி அறிந்� ெகாள்ள�ம் ெதரிந்�



ெகாள்ள�ம் ஆவல் அதிகமா�ம். இதன் அ�ப்பைடயில் எ�தப்பட்ட�தான்
இந்தப் �த்தகம்.

"கணிதக் க�த்�கைள�ம் வாழ்க்ைகப் பயன்பாட்ைட�ம் இைணத்�க்
கற்க�ம், கணக்�க�க்�த் தீர்� காண்ப� ேபான்� வாழ்க்ைகச் �ழலில்
தீர்�கா�ம் திறன் வளர்க்க�ம், வாழ்க்ைக ெநறி�ைறகைள ேமம்�த்த�ம்
ஏ�வான வைகயில் கணிதக் கற்றல் அைமக்கப்படல் ேவண்�ம்" என்ற
கணித அறிஞர்களின் �ற்�க்� ஏற்ப�ம் இப்�த்தகம் எ�தப்பட்�ள்ள�.

ச�தாய நிகழ்�களி�ந்� கணிதம் வந்ததா? ச�தாய நிகழ்�ம்
கணித�ம் ஒன்ேறா� ஒன்றாகப் பின்னிப்பிைணந்�ள்ளதா?

இவ்ேகள்விக�க்கான பதிலாக மட்�மல்லாமல் இந்தப் �த்தகம்
கணிதக் க�த்�கள் வாழ்க்ைகயின் எந்த எந்த நிகழ்�களில்
பயன்ப�கின்ற� என்பைத�ம் ெதள்ளத்ெதளிவாகப் பல வாழ்க்ைக
நிகழ்�கைளக் ெகாண்� விளக்�கின்ற�.

“�டர் விளக்காயி�ம் �ண்�ேகால் ேவண்�ம்”



இந்தப் �த்தகம் பள்ளி கணக்�ப் பாடத்ைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள உத�மா?

இந்தப் �த்தகம் பள்ளியின் கணக்�ப் பாடத்தி�ள்ள கணக்�கைளப்
�ரிந்�ெகாள்ள உத�கின்றேதா இல்ைலேயா கணக்ைகப் பற்றி, அதன்
க�த்�கைளப் பற்றி, அதன் க�த்தாற்றைலப் பற்றி, அதன்
க�த்��வாக்கத்ைதப் பற்றி �ரிந்�ெகாள்ள உத�ம். கணக்ைகப் �ரிந்�
ெகாள்வதில் இ�க்�ம் பிரச்சைனேய அ� மனக்கண்ணால் பார்த்� அறி�ம்
�ழலில் கற்�க்ெகாள்�ம் நிைல இ�ப்பதினால்தான். இதைன நான்
ெசால்லவில்ைல, தி�. அமித்தாபா �கர்ஜி அவர்கள் தன் கட்�ைரயில்
வ�மா� �றி�ள்ளார்.

"ஜடப் ெபா�ட்கைளக் ைகயாள்வதின் �லம் சி� �ழந்ைதகள்
உலகத்ைதப் பற்றிக்கற்�க் ெகாள்கின்றன. ஆைகயால் அவர்க�ைடய
கணிதத்திற்கான அறி�க�ம் அேதவழியில் தான் இ�க்க ேவண்�ம். 
ஆனால் ஒன்றாம் வ�ப்பில்�ட கணிதத்தில் உ�வத்ைத மனக்கண்ணால்
பார்த்� அறி�ம் நிைல காணப்ப�கிற�.  கீழ் வ�ப்� கணிதப் பாடத்தில்
கா�ம் �ற்ைற ஆரய�ம்.

‘இரண்�ம், இரண்�ம் நான்ைக உ�வாக்�கிற�’

இந்தக் �ற்� இரண்ைட�ம், நான்ைக�ம் பற்றிய�. இைவகள்
மனக்கண் ேதாற்றத்தின் அைடயாளங்கள். ைசக்கிளின் சக்கரங்கள்,

இரட்ைட சாக்ஸ், இரண்� ஆப்பிள்கள் ேபான்றவற்றில் சில ெபா�வான பண்�
இ�க்கிற�: நாம் இைத "இரட்ைடத்தன்ைம’ ெகாண்ட பண்� என
அைழக்கலாம். ‘இரண்� ஆப்பிள்க�ம், இன்ெனா� இரண்� ஆப்பிள்க�ம்
ேசர்ந்தால் நான்� உ�வா�ம்’ என்கிற �ற்� ெபளதிக உலைகச் சார்ந்த�.

ேமேல �றப்பட்ட கணிதக் �ற்ைறப் ேபால் அல்லாமல் இைத உண்ைமயில்
ேசாதித்�ப் பார்க்கலாம்.

‘�ழந்ைதக�ம், எண்க�ம்’ என்கிற 1986-ல் ெவளியிடப்பட்ட தன�
�த்தகத்தில் மார்ட்�ன் ஹூ�க்ஸ் (Martin Hughes) �ழந்ைதக�டன்
தாம் உைரயா�ய பலவற்ைறப் பதி� ெசய்தி�க்கிறார். ‘ஆச்சரியப்ப�ம்



அள�க்� அதிகமாக எண் பற்றிய அறி�’ அவர்கள் பள்ளிப் ப�ப்ைப
ஆரம்பிப்பதற்� �ன்ேப �ழந்ைதக�க்� இ�க்கிற� என்ப� இதன் �லம்
ெதரியவந்�ள்ள�. இ�ப்பி�ம், இந்த ஞானம் கணித வ�ப்பைற உைர
ெமாழியில் இல்ைல. �ழந்ைதகள் ெபட்�யில் உள்ள கட்ைடகைளச் சரியாக
எண்ணி, எட்�க் கட்ைடகள் அதில் இ�க்�ம் பட்சத்தில் இன்�ம் இரண்�
கட்ைடகள் ேசர்த்தால் ெமாத்தம் பத்� ஆகிவி�ம் என்� சரியாகக்
கணித்�ச் ெசால்லி வி�வார்கள். இ�ப்பி�ம், அேத �ழந்ைதயிடம்
"எட்�ம், இரண்�ம் ேசர்ந்தால் எவ்வள�?’ என்� எந்தத் திடப்ெபா��ம்
இல்லாமல் மனத்தால் �கிக்�ம் ேகள்விையக் ேகட்டால், அந்தக்
�ழந்ைதக்� விைட பற்றிய எந்தவிதமான ஊக�ம் இ�க்கா�.

இைதத் ெதாடர்ந்� பலரா�ம் ெசய்யப்பட்ட பரிேசாதைனக�ம் இேத
மாதிரியான கண்�பி�ப்�கைளத்தான்  ெகாண்��ந்தன. வ�ப்பைறயில்
இதனால் அறியப்ப�ம் க�த்� என்னெவனில் ஒ� வைற�ைறக்� உட்பட்ட
மனத்திைரயில் ேதான்�ம் ெமாழியால் ெபா�வாக உ�வாக்கப்பட்ட கணிதப்
பாடத்திற்� மா�வதற்� �ன்பாக, இந்த ஸ்�லமான ெபா�ட்கைளக்
ெகாண்ட பயிற்சிகள் இ�க்க ேவண்�ம். ேம�ம், �ைறசார நிைலயிலி�ந்�
�ைறயான நிைலக்� மா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் விைள�கைள �க்கியமாக
எதிர்ெகாள்�ம் வழிகள்  நம� வ�ப்பைற ெசயல்�ைறகளில்
காணப்படேவண்�ம்."

இந்தமாதிரியான அதாவ�, �ைறசார நிைலயிலி�ந்� �ைறயான
நிைலக்� மா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் விைள�கைள �க்கியமாக
எதிர்ெகாள்�ம் வழிகள்  நம� வ�ப்பைற ெசயல்�ைறகளில் காணப்பட
ேவண்�ம் என்�ம் க�த்�க்ேகற்ப கணிதக் க�த்த�கைளப் �ரிந்�
ெகாள்�ம் வைகயில் இந்தப் �த்தகம் எ�தப்பட்�ள்ள�. அதாவ�,

ஸ்�லமான ெபா�ட்கைளக் ெகாண்� பயிற்சி ெபற்றபின் மனத்திைரயில்
ேதான்�ம் ெமாழிையக் ெகாண்� கணிதம் கற்�க்ெகாள்வதற்� ஏ�வாக
எளிைமயாகப் �ரிந்� ெகாள்�வதற்� வசதியாக இப்�த்தகம் இ�க்�ம்

ேம�ம், சி�வர்கள் ஒ� விைளயாட்�ல் ஈ�ப�ம்ெபா��, அவர்க�க்�
தம� திறைமைய ெவளிப்ப�த்�வதற்கான சந்தர்ப்பம் உ�வாகின்ற�; �ய
விழிப்�ணர்� ஏற்ப�கின்ற�; அேதேபான்�, அவர்கள் தாம் வி�ம்�ம்
விைளயாட்�ல் ஈ�பட்�, அதன்�லம் ��ைமயான மகிழ்ச்சிைய
அைடவதற்கான சந்தர்ப்ப�ம் கிைடக்கின்ற� என்�ம், ��
விைளயாட்�க்களில் ஈ�ப�பவர்கள் கல்வித் �ைறயி�ம் தம்ைம



சிறந்தவர்களாக வளர்த்�க் ெகாள்கின்றனர்; விைளயாட்�ல்
ஈ�ப�ம்ெபா�� ேநர �காைமத்�வத்தின் �க்கியத்�வம், ஒ�க்கம்
மற்�ம் கட்�ப்பா� என்பவற்ைற கற்�க் ெகாள்கின்றைமயினாேலேய
அவர்கள் கல்வியி�ம் சிறந்தவர்களாக மாற காரணமாக இ�க்கின்ற�
என்�ம், கணினி விைளயாட்�கைள விைளயா�வதால் கணினி
விைளயாட்�கள் உங்கைள அ�ைமப்ப�த்�ம்; உங்கள் ெபா�ைமைய
இழக்கச் ெசய்�வி�ம்; ெவளி�லகத்ைத மறக்க�க்கச் ெசய்�ம்; உடலின்
ஆேராக்கியம் �ைற�ம்; கண் பார்ைவ �ன்றிவி�ம். ெபான்னான ேநரத்ைத
வீண�க்க கற்�க்ெகா�க்�ம்; மற்ற விசயங்களில் கவனத்ைத இழக்கச்
ெசய்�ம் என்பைவகைள ம�ப்பதற்கில்ைல என்றா�ம் கணினி
விைளயாட்�களால் மன அ�த்தம் �ைற�ம்; ேம�ம் ஒ� வலி
நிவாரணியாக�ம் ெசயல்ப�கின்ற�; இதன் �லம் சி�வர்களின்
பைடப்பாற்றல் ேமம்ப�கின்ற�; தன்னிச்சியாக ��ெவ�க்�ம் திறன்
வளர்கிற�; �ழந்ைதகளின் தன்னம்பிக்ைக ேமேலாங்�கின்ற�;

பிரச்சிைனகைள தீர்க்க�ம்; அறிவாற்றைல ெப�க்க�ம் கற்�க்
ெகா�க்கின்ற�; ேம�ம் விைளயா�பவர்கைள மகிழ்ச்சியாக ைவத்�ள்ள�
(இைணயத்தளத்தில் எ�த்த�) என்�ம், ெபா�வாகக் �றப்ப�கின்ற
நிைலயில் அவ்வாேற, கணிதச் சிந்தைன�ம் மனிதச் சிந்தைனயின்
ைமயக்��களில் ஒன்றாகக் க�தப்பட்� வ�கிற� என்�ம்
�றப்ப�கின்ற�. இ� எப்ப�, எவ்வா�, எங்கனம்? என்� கணிதப் பிரி�
வாரியாக ெத�ேவார கணிதமாக இப்�த்தகம் �ரிய ைவத்�, கணித
வல்�னர்கள் மற்�ம் கணித�ம், ேதசிய பாடத் திட்ட வ�வைமப்�ம்
(National Curriculum Framework) ��வ�ேபால், “பள்ளிக்�டத்தில்
கணிதம் கற்�க் ெகா�த்தலின் �க்கிய ேநாக்கம் கணிதவியலாளர்கைள
உ�வாக்�வதாக இ�க்க�டா�. அேத ேபால அறிவியலாளர்கைளேயா
அல்ல� ெபாறியியலாளர்கைளேயா உ�வாக்க உத�வதாக�ம்
இ�க்கக்�டா�. தவிர, கணித ெமாழியில் உலகத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்கக்
கற்�க் ெகாள்வ�ம், கணிதத்திற்ேக உரித்தான பிரத்திேயாக �ைறயில்
சிந்திப்பைத ேமம்ப�த்தக் கற்�க் ெகாள்வ�ம் தான் இதன் �றிக்ேகாளாக
இ�க்கேவண்�ம்” என்பைத ஓரளவிற்ேக�ம் நிைற� ெசய்�ம் என
நம்�கின்ேறன்.

எனேவ இதற்ேகற்ப 9 ம் வ�ப்� கணிதப்பாடத்ைத எ�த்�க் ெகாண்�
அதி�ள்ள பாடவாரியாக இ� எப்ப�ச் சாத்தியம் என்பைத இனி பார்ப்ேபாம்.



கணெமாழி
கணக்கிற்� �ன்

கடல், நன்னீர், மைல, கா�கள், பாைலவனங்கள், ��வப்பிரேதசங்கள், ச�ப்�
நிலக்கா�கள் என்� உயிர் வாழ்விடங்கைளப் பிரித்�க் ��வதற்கான காரணம்
என்ன?

தாவரங்கைள ெச�கள், ெகா�கள், பயிர்கள், �ற்கள், மரங்கள் என்�
பல்ேவ� வைககளில் �றிப்பி�வ� ஏன்?

ஒட்�ெமாத்தமாக, ெபாத்தாம்ெபா�வாகக் கல்விையக் கற்�க்ெகாள்ளாமல்
ெமாழிப்பாடம், கணக்�ப்பாடம், அறிவியல்பாடம், ச�கஅறிவியல்பாடம் என்�
அ�ப்பைடக் கல்விைய�ம் இைவகள் ஒவ்ெவான்றி�ம் பல பிரி�களாக
உயர்க்கல்விைன�ம் பயி�ம்வைகயில் கற்�க்ெகாள்�ம்வைகயில் கல்விைய
அைமத்த� ஏன்?

இயல் எண்கள், �� எண்கள், ��க்கள், விகித�� எண்கள், பகா
எண்கள், ப� எண்கள் என்� எண்களி�ம் ெதா�ப்�களாகப் பிரித்தைமக்�க்
காரணம் என்ன?

ெபா�வாகேவ, நிைறந்� இ�க்கின்ற ெபா�ள்கைள வைககளாகேவா
அல்ல� பிரி�களாகேவா அல்ல� ெதா�ப்�களாகேவா ஏன் பிரித்�ப்
பார்க்கின்ேறாம்?

ஏெனன்றால், ஒவ்ெவான்ைறப் பற்றி�ம் ெதளிவாகத் ெதரிந்�ெகாள்ள�ம்
அைவக�க்கிைடேய உள்ள ெதாடர்�கைள வைரய�க்க�ம் அைவக�க்கான
ச�கம், அறிவியல், ச�கஅறிவியல், அழகியல் ேபான்ற க�த்�கைள விைரவாக,

எளிதாக, ��க்காக, வளர்த்ெத�ப்பதற்காக�ம் மட்�மல்லாமல் ேவ� பல நம்
ேதைவக�க்காக�ம் வைகப்ப�த்�தல் – பிரித்தல் - ெதா�த்தல் ேபான்ற
ெசயல்கள் அவசியமாகின்ற�. என்ன �ரியவில்ைலயா? இன்�ம் எளிைமயாக …

நீங்கள் அங்கா�க�க்�ச் ெசன்� ெபா�ள்கைள வாங்�ம் ேபா�
கவனித்தி�க்கின்றீர்களா? அ� எவ்வள� ெபரிய கைடயாக இ�ந்தா�ம் நாம்



ேகட்�ம் ெபா�ைளச் சிறி�ம் தாமதமின்றி எ�த்�த் த�வைதேயா அல்ல�
�யேசைவ கைடகளில் நமக்�த் ேதைவயான ெபா�ைள எளிதாக
எ�த்�க்ெகாள்ள ��வைதேயா கவனித்தி�க்கின்றீர்களா?

இைனயக் ெகாள்�தல் (Online shopping) பற்றி உங்க�க்�த் ெதரி�ம்.
அைத பல்ேவ� நி�வனங்கள் வழங்கி வ�வைத�ம் அறிவீர்கள். அதாவ�
இைணயக் ெகாள்�தல் அல்ல� வைலவழிக் ெகாள்�தல் (Online Shopping)

என்ப� வைலத்தளம் �லம் விற்பைனயாளரிடமி�ந்� ெபா�ட்கைள அல்ல�
ேசைவகைள ேநர�யாக வாங்�ம் வசதியைய �கர்ேவார்க�க்�த் த�ம் ஒ�
ெசயலி ஆ�ம். இதனால் சில்லைற விற்பைனயாளர்களின் வைலத்தளத்ைத
ேநர�யாகப் பார்ைவயி�வதன் �லேமா அல்ல� ெகாள்வன� (Shopping)

ேத�ெபாறிையப் (Search engine) பயன்ப�த்தி ெவவ்ேவ�
விற்பைனயாளர்களிைடேய ேத�வதன் �லம் �கர்ேவார் தமக்�த்ேதைவயான ஒ�
ெபா�ைளக் கண்�பி�த்�க் ெகாள்ள ���ம். இ� ெவவ்ேவ� மின்-சில்லைற
விற்பைனயாளர்களிடமி�ந்� ஒேர ெபா�ளின் தயாரிப்பின் தன்ைமைய�ம்
விைலைய�ம் ெதரிந்� ெகாள்�ம் வசதிையத் த�கிற�. இன்� எல்லாதரப்பட்ட
ெபா�ட்கைள�ம் இைணயத்தில் மிக எளிதாக ேத�வதற்ேகா பார்ைவயிட்�
மகிழ்வதற்ேகா வாங்�வதற்ேகா ��கின்ற� என்றால் அதற்� ெபா�ள்கைளத்
ேதைவயான ெதா�ப்�களின் கீழ் ெகாண்�வ�தல் அவசியாமிகின்ற�. ேம�ம்
ெபா�ள்க�க்� உரிய ெதா�ப்�கள் அைனத்�ம் நன்� வைரய�த்தி�க்க
ேவண்�ம். அதாவ� எந்தத் ெதா�ப்பின் கீழ் எந்தப் ெபா�ள் வர ேவண்�ம் என்�.

கீேழ ஒ� இைணயக் ெகாள்�தல் நி�வனத்தின் இைணய தளத்தில்ேத�
ெபாறியில் காட்சிப்ப�த்தப்பட்�ள்ள ெபா�ள்களின் ெதா�ப்பின் ெபயர்க�ம்
ெபா�ள்க�ம் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. இைத பார்த்தால் உங்க�க்�த்
ெதா�த்தலின் ேதைவ �ரி�ம்.









எந்தளவிற்� ெதா�ப்� எ�ம் ெசயல் - க�த்� உதவிகரமாக இ�க்கின்ற�
என்பைத ெதரிந்� ெகாண்��ப்பீர்கள்.

நீங்கள் �லகத்திற்�ச் ெசன்றி�க்கின்றீர்களா? ெபரிய �லகத்தில்
ஆயிரக்கணக்கான �ல்கள் உள்ளன. ெபா�வாக நீங்கள் எதாவ� ஒ� �ைலக்
ேகட்�ம்ேபா� அைதக் கண்�ப்பி�ப்ப� க�னம். இ�ந்தேபாதி�ம் நீங்கள்
ஏதாவ� �றிப்பிட்ட ஒ� �ைலக் ேகட்�ம்ேபா� அந்த �லகத்தில் ேவைல
ெசய்�ம் �லகர் மிக எளிதாக எ�த்�க் ெகா�ப்பார். இ� எப்ப� ��கின்ற�?

ஒ� �லகத்தில் �ல்கைள அவற்றின் பிரி�ற்�ம் உட்பிரிவிற்�ம் ஏற்ப
வைகப்ப�த்தி ைவத்தி�ப்பார்கள். அைவ அலமாரிகளில் அவ்வாேற
அ�க்கப்பட்�ற்�ம். எனேவ, �றிப்பிட்ட ஒ� �ைலத் ேத� எ�ப்ப�
எளிதாகின்ற�.

இ�வைர 118 தனிமங்கள் அறியப்பட்�ள்ளன. அைவ ஒவ்ெவான்ைற�ம்
தனித்தனியாகப் பிரித்�, அவற்றின் பண்�கைள�ம் பயன்கைள�ம் பற்றி அறிவ�
க�னமான ெசயல். எனேவ, தனிமங்கள் அவற்றின் ஒத்தப்பண்�க�க்ேகற்ப
வைகப்ப�த்தப்ப�கின்றன. ஒ��கப்ப�த்�வ� என்ப� மனிதனின்
�க்கியப்பண்பா�ம். தனிமங்கைள அவற்றின் ஒத்தப்பண்�க�க்ேகற்ப
வைகப்ப�த்�ம்ேபா� ஒ� ெதா�தியி�ள்ள ஏேத�ெமா� தனிமத்தின்
பண்�களின்�லம் அந்தத் ெதா�தியி�ள்ள மற்றத்தனிமங்களின் பண்�கைள�ம்
எளிதில் ஊகிக்க ��கின்ற�. எனேவ, "வைகப்ப�த்�தல்" அறிவியல்
அறிஞர்க�க்� மிக�ம் ேதைவயான ஒன்றாகின்ற� -10 ம் வ�ப்� அறிவியல்
பாடத்தில் இடம்ெபற்�ள்ள அறிவியல் க�த்தா�ம்.



இவ்வாறாக ெபா�ள்கைள வைகப்ப�த்தல், ெதா�த்தல், ஒ��கப்ப�த்�தல்
ேபான்றைவகளின் ேதைவகைளச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம்.

ெப�ம்பா�ம் �த்தகங்களில் ெபா�ள்களின் வைககள், ெதா�ப்�கள்
அைவக�க்�ள்ேள இ�க்கின்ற ெபா�ள்கள் பற்றி மட்�ேம ப�த்தி�ப்பீர்கள்
ெதரிந்� ெகாண்��ப்பீர்கள். ஆனால் எப்ப�த் ெதா�க்க ேவண்�ம் எவ்வா�
வைககளாகப் பிரிக்க ேவண்�ம் என்பதற்கான �ரிதேலா விளக்கங்கேளா
அறிந்தி�க்க வாய்ப்� மிக மிகக் �ைற�. இதற்� தீர்வாக வ�காலாக கணிதப்
பாடத்தி�ள்ள கணெமாழியான� உள்ள� என்பைத அறிவீரா! ெதாட�ங்கள்
ெதரி�ம்.

ெபா�ள்கைள வைககளாகப் பிரிக்கேவா, ெதா�ப்�களாகத் ெதா�க்கேவா
ெபரிய அளவில் விளக்கங்கேளா �ரிதேலா ேதைவயில்ைல. ஏெனனில் நம�
அன்றாட வாழ்க்ைகயில், �ல்கள், நாணயங்கள், அஞ்சல்தைலகள் ேசகரிப்� என
பல்ேவ� வைகயான ெதா�ப்�கனளப் பயன்ப�த்�கின்ேறாம்.

ஒ�வர் தள்� வண்�யில் வியாபாரம் ெசய்ய ��� ெசய்கின்றார் என்�
ைவத்�க் ெகாள்�ேவாம். அவ் வியாபாரம் ெவற்றிப் ெபற ேவண்�மானல் பல
விஷயங்கைள அவர் ��� ெசய்ய ேவண்�வ�ம். அைவகளில் சில

�தலீ� எவ்வள� ேதைவ?

வியாபாரத்திற்கான இடம்/எல்ைல

வியாபாரத்திற்கான ெபா�ள்

விைல

காலம்/ேநரம்

விற்பைனப் ெபா�ள்கைள வண்�யில் எவ்வா� அ�க்�வ�?

ஆக இைவகைள எவ்வா� எந்தளவிற்� நன்� ��� ெசய்கின்றாேரா
அந்தளவிற்� வியாபாரம் நன்றாக நடக்க அவர் எ�க்�ம் ���கள் உதவியாக
இ�க்�ம் . இங்� நன்� ��� ெசய்தல் என்ப� �ழப்பம் இல்லாத ெதளிவான
ஐயமின்றி வியாபாரம் தங்�தைடயின்றி நைடெப�வதற்கானச் ெசய�க்ேகற்ப
எ�க்கப்ப�ம் ��ைவ �றிக்�ம்.

எ�த்�க்காட்டாக அந்த வியாபாரி கீழ் கா�ம் ெபா�ள்கைள வியாபாரம்
ெசய்ய ��� ெசய்�ள்ளார் என்� எ�த்�க்ெகாள்ெவாம். அைவ



ேமற்கண்ட ெபா�ள்கைள வியாபாரம் ெசய்ய நிைணக்�ம் ஒ� வியாபாரிக்�
அப் ெபா�ள்கைள வண்�யில் அ�க்�வதற்கான �ைறகள் பல உள்ளன என்பைத
அறிவார்-அறிவீரகள். ஆக அவ் வியாபாரி தன் வியாபார �க்திக்ேகற்ப
அப்ெபா�ள்கைள அ�க்க எ�க்கின்ற ��ைவ ஒ� வைரயைற என்� க�தலாமா?

இப்ெபா�� கணக்�ப் பாடத்தி�ள்ள கணெமாழியில் �றி�ள்ளைத ப�த்�ப்
பா�ங்கள்.

கணம் என்ப� நன்� வைரய�க்கப்பட்ட ெபா�ட்களின் ெதா�ப்பா�ம். ஒ�
கணத்தி�ள்ள ெபா�ட்கள் அதன் உ�ப்�கள் (Elements) எனக் �றப்ப�ம். இ�
கணம் (கணம் என்பதின் ெபா�ள் - திரட்சி, �ட்டம் என்பதிலி�ந்� கணம்
என்பதின் உட்ெபா�ைள ஓரள� உங்களால் �கிக்க ���ம்) என்பதின் வைரயைற.

இங்�, "நன்� வைரய�க்கப்பட்ட" என்ப�, ஒ� கணத்தில் ஒ� ெபா�ள்
உ�ப்பாக அைம�மா அல்ல� அைமயாதா? என்பதைன ஐயமின்றி
�ரியைவப்பதா�ம். வைரய�க்கப்பட்ட என்பதின் ெபா�ள் மதிப்பிடப்பட்ட;

கணித்திட்ட; வைளக்கப்பட்ட; ���ெசய்யப்பட்ட என்பன.

ஒ� கணத்தில் உள்ள உ�ப்�கள் ஒேர ஒ� �ைற மட்�ேம பட்�யலிடப்பட
ேவண்�ம் என்ப� கணத்தின் உ�ப்�கைளப் பட்�யல் ப�த்�ம் ேபா� கைடப்பி�க்க
ேவண்�ய நிபந்தன ஆ�ம். ஏெனனில் கணத்தில் ஒ� ெபா�ள் உ�ப்பாக உள்ளதா?
இல்ைலயா? என்பதைன மட்�ேம நாம் அறிய ேவண்��ள்ளதால் அந்த உ�ப்பிைனப்



பட்�யலின் பல இடங்களில் பட்�யலிட ேவண்�யதில்ைல. இதன் ெபா�ள் ஒேர
ெபா�ள் பல தடைவ இடம் ெபற்ற ஒ� ெதா�ப்ைபக் �ட கணமாகக் க�தலாம்.
ஆனால் அதைனப் பட்�யல் �ைரயில் எ��ம் ேபா� மட்�ம் அதன் உ�ப்�கள் ஒேர
ஒ� �ைற மட்�ேம எ�த ேவண்�ம் என்பதா�ம்.

எ�த்�க்காட்டாக மதிப்பீ� எ�ம் ெசால்ைல எ�த்�க்ெகாள்ேவாம்.
இதி�ள்ள ம, தி, ப், பீ, � எ�ம் எ�த்�க்கைள {ம, தி, ப், பீ, �} என்� ஒ�
கணமாக எ��ம்ேபா� எந்தப் பிரச்சைன�மில்ைல. ஆனால் இதன் ஆங்கில
ெசால்லான ASSESSMENT எ�ம் ெசால்லின் கணத்ைதப் பட்�யல் �ைறயில்
எ��ம் ேபா� {A, S, E, M, N, T} என்� மட்�ேம எ��கின்ேறாம்.
பின்வ�னவற்�ள் எைவ கணங்கள் ஆ�ம்?

1. இயல் எண்களின் ெதா�ப்�.

2. ஆஙகி்ல எ�த்�களின் ெதா�ப்�.

3. ஒ� வ�ப்பில் உள்ள நல்லமாணவர்களின் ெதா�ப்�.

4. நம் நாட்��ள்ள மாநிங்களின் ெதா�ப்�.

5. ஒ� ேதாட்டத்தில் உள்ள அழகிய மரங்களின் ெதா�ப்�.ேமேல உள்ளைவகளில்
(1), (2) மற்�ம் (4) என்பன நன்� வனரய�க்கப்பட்ட ெதா�ப்பாக
அனமவதால் அைவ கணங்களா�ம். ஆனால், ‘நல்ல’ மற்�ம்
’அழகான’ேபான்றவற்ைற நன்� வனரய�க்கப்பட்டைவகளாக ஏற்ப�
க�னமாதலால்(3) மற்�ம் (5) என்பன நன்�
வனரய�க்கப்படாதைவகளா�ம். ஒ� மாணவன் நல்லமாணவன் என நான்
க�தினால் நீங்க�ம் அவ்வா� க�தேவண்�ய அவசியமில்ைல.

மல்லிைகைய அழகான மலர் என நான் க�தினால் நீங்க�ம் அவ்வா�
எண்�வீர்களா! எனேவ ஐயத்திற்�ச் சற்�ம் இடமின்றி அைம�ம்
ெதா�ப்�கைளேய நாம் கணங்களாக க�த இய�ம். எனேவ ேகள்வி எண்
(3) மற்�ம் (5) ஆகியன கணங்கள் அன்�.

இைவ ஒன்பதாம் வ�ப்�க் கணிதப் பாடத்தில் ேகட்கப்பட்�ள்ள ேகள்விகள். இக்
ேகள்விக�க்�ப் பதில் தர �ைன�ம் ேபா� கணம் என்பதின் வைரயைறைய
�தலில் �ரிந்� ெகாண்� பிற� விைடயளிக்க �யல்ேவாம்.

இங்ேக, கணம் என்பதின் வைரயைறையப் �ரிந்� ெகாள்�ம்ேபா� கணிதக்
க�த்திற்� அப்பாற்பட்� ெதா�ப்�, பட்�யல், வைகப்ப�த்�தல், ேதைவக்ேகற்ப
ெபா�ள்கைள அ�க்�தல் ேபான்றைவக�க்கான �ரிதைல�ம் ெபற���ம்
என்பைத அறிக. அதாவ� ேமற்கண்ட ேகள்விக�க்� விைடகாண �ய�ம் ேபா�



அச் சிந்தைனயான�, கணிதக் க�த்திற்தாக மட்�மல்லாமல் கணித
சிந்தைனக்� அப்பாற்பட்� வாழ்விய�க்�த் ேதைவயான தீர்விைன�ம் த�ம்
என்பதில் ஐயேம��ண்ேடா!

ேபாலப் �ரிதல்

ெபா�வாக, கணிதத்திற்� அப்பாற்பட்டைவகளில் ேநர�யாகப்
ெபா�ள்களின் வைககைள, ெதா�ப்�கைள, பிரி�கைள ப�க்கின்ேறாம். ஆனால்
எப்ப� வைகப்ப�த்�வ� ெதா�ப்ப� என்ற �ரிதைல எளிைமயாக எண்கைளக்
ெகாண்� கணிதம் கற்�த் த�வைதத் ெதரிந்� ெகாள்க.

எனேவ, ேபாலப் �ரிதல், ேபாலச் ெசய்தல் என்பைவ நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம்
ெசயல்ப�த்�ம் வழக்கமான உத்தியாக இ�க்�ம் ேபா�, இப் �ரிதல் �லம் நம்
சிந்தைனைய ேமம்ப�த்திக் ெகாள்ள ���மா ��யாதா? எனேவ, கணம் பற்றிய
கணிதக் க�த்திற்�த் ேதைவயான �ரித�ம் ெபா�ள்கைளத் ெதா�த்தல்,

வைகப்ப�த்�தல், அ�க்�தல் ேபான்ற ெசயல்க�க்�த் ேதைவயான �ரித�ம்
ஏறத்தாழ ஒேர மாதிரியாக இ�ப்பதால் கணம் பற்றிய அறிைவ வளர்த்�க்
ெகாள்வ� அவசியமாகிற�. எ�த்�க்காட்டாக, நீ ஒ� �ணிக்கைடக்�ச்
ெசல்கின்றாய் என்� ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். அப்ெபா�� விற்பைனயாளர்
உன்னிடம், “யா�க்�? எந்த மாதிரி ேவண்�ம்? என்ன விைலயில் ேவண்�ம்?
என்ன விைலயில் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?”என்பன ேபான்ற இன்�ம் பல
ேகள்விகைளக் ேகட்பார். அதற்� நீ பதில் ெசான்ன�டன் "இங்ேக வா�ங்கள்"

என்ேறா அல்ல�, "அங்ேக ெசல்�ங்கள்" அல்ல� உடேன அவ்விடத்திேலேய,

"இைவகைளப் பா�ங்கள்" என்� சரமாரியாக உங்கள் �ன்ேன விரிக்கப்ப�ம்
ெபா�ள்களின் அணிவ�ப்ைப கண்� ரசிப்பீர்கள்! இ� எப்ப� சாத்தியம்?
�ைழந்ைதகள் பிரி�, ஆண்கள் பிரி�, ெபண்கள் பிரி�, ஆயத்த ஆைடகள் பிரி�



ேபான்ற பல்ேவ� பிரி�கள் பிரித்� அைவகளில் ஆைடகளின் அள�, விைல, வைக
மற்�ம் தரத்தின் அ�ப்பைடயில் வைகப் ப�த்தப்பட்� பிரித்� அலமாரிகளில்
அ�க்கப்பட்��ப்பதால் எளிதாக எ�த்�க்காட்ட ��கின்ற�.

ம�ந்�கைடகளில் உங்க�க்�த் ேதைவயான ம�ந்திைன நீங்கள்
ேகட்ட�டன் இ�க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான ம�ந்�க�க்கிைடேய இ�ந்� எப்ப�
உடேன எ�த்�த் தர ��கின்ற�? ம�ந்� ெபயர்களின் அ�ப்பைடயில்
கைடக்காரர்களின் வசதிக்ேகற்ப நன்� திட்டமிட்� ம�ந்�கைள அ�க்கிக்
ெகாள்கின்றார்கள். இதனால் �றிப்பிட்ட ம�ந்ைதத் ேத� எ�ப்ப� எளிதாகிற�.

ெபரிய �லகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான �த்தகங்கள் இ�க்கின்றன.

ெபா�வாக, நீங்கள் ஏதாவ� ஒ� �த்தகத்ைதக் ேகட்�ம்ேபா� அைத �லகர் மிக
எளிதாக எ�த்�த் த�வார். இ� எப்ப�ச் சாத்தியம்? �லகத்தில் �ல்கைள
அவற்றின் பிரிவிற்�ம் உட்பிரிவிற்�ம் ஏற்ப வைகப்ப�த்தி ைவத்தி�ப்பார்கள்.

அவ்வாேற அலமாரிகளில் அைவ அ�க்கப்பட்��க்�ம். இதனால் �றிப்பிட்ட
�ைலத் ேத� எ�ப்ப� எளிதாகிற�. இப்ப�யாக எங்�ம் எதி�ம்
வைகப்ப�த்�தல், ஒ��கப்ப�த்�தல், அைமப்பாகக் க��தல் ேபான்ற
�யற்சிகள் மனிதனின் �க்கிய பண்பா�ம் என்பர் அறிஞர்கள்.

எனேவ, இவ்வாறான இ�ேபான்ற இன்�ம் பிற�யற்சிக�க்�த் ேதைவயான
ெசயல்�ைறைய நன்� வைரய�த்� திட்டமிடேவண்�ம் என்ப�
ெதளிவாகின்ற�. எனேவ நம் ேதைவக்ேகற்ப ெபா�ள்கைள வைகப்ப�த்த /

அ�க்க ேவண்�மானால் அதற்� ஒர் திறன் ேதைவப்ப�கின்ற�. இத்திறைன
கணக்ெகாள்ைககைளப் �ரிந்� ெகாள்வதின் �லம் ேமன்ைம ப�த்திக்ெகாள்ள
���ம். ஏெனனில், கணக்ெகாள்ைககைளப் �ரிந்� ெகாள்வதின் �லம்
கணிதவியல் க�த்�கைள ஓர் அைமப்பாகக் க�தி, அவற்ைற ஒ�ங்�ப�த்தி
கணங்களாக எ�த�ம், தர்க்கரீதியில் �ரிந்�ெகாள்ள�ம் ���ம் என்கின்றனர்
கணிதவல்�நர்கள்.



எ�த்�க்காட்டாக Z என்ப� 1 �தல் 20வைரயிலான இயல் எண்கள் கணம்
என்�ம் A என்ப� 20 ஐ விடக் �ைறவாக உள்ள இைரட்ைடப்பைட இயல்
எண்ணாக�ம் �ன்றின் மடங்கா�ம் இ�க்�ம் எண்களின் கணம் என்�ம் B
ஒற்ைறப்பைட இயல் எண்ணாக�ம் �ன்றின் மடங்கா�ம் இ�க்�ம் எண்களின்
கணம்' என்�ம் C என்ப� இைரட்ைடப்பைட இயல் எண்ணாக�ம் �ன்றின்
மடங்கா�ம் மற்�ம் நான்கின் மடங்கா�ம் இ�க்�ம் எண்களின் கணம் எனில் இவ்
கணங்கைள பட்�யல் �ைறயில்

Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6 . . . 20}, A = {6, 12, 18} , B = {3, 9, 15}

, C = {12}

என்� எ��கின்ேறாம்.

இவ்வாேற ஒ� கைடயில் ஒ� ேரக்கில் �.350 மதிப்�ள்ள ேசைலகளின்
வைககைள மட்�ம் அ�க்க திட்டமிடலாம் அல்ல� �.350-500 வைர உள்ள ஒேர
வைகயான ேசைலகைள மட்�ம் அ�க்க திட்டமிடலாம் அல்ல� தனித் தன்ைம
வாய்ந்த ைகேவைலப்பா� ெகாண்ட ேசைலகைள மட்�ம் அ�க்க திட்டமிடலாம்
அதி�ம் விைலக்ேகற்ப பிரித்� அ�க்கலாம். இைவ ேபான்ற திட்டமிடல்கள்
எல்லாேம வா�க்ைகயாளர்கைளத் தி�ப்த்தி ெசய்�ம் வைகயில் விைரவான
ேசைவயையத் த�ம் ேநாக்கில் ஏற்ப�த்தப்ப�ம் வைரய�க்�ம் திட்டமிடலா�ம்.

ஆக கணிதவியலின் கணக்ெகாள்ைகயில் ேதைவயான எண்கைளப்
ெபா�க்கி { } என்ற ஒ� ேஜா� அைடப்�க்�றிக்�ள் பட்�யல் இ�கின்ேறாம்.
அேதேபால் கைடயி�ம் அலமாரிகளில் அவர்க�க்�த் ேதைவயான �ைறயில்
நன்� திட்டமிட்� ெபா�ள்கைள அ�க்�கின்றார்கள்.

எ�த்�க்காட்டாக 'ெசன்ைனயி�ள்ள அைனத்� உயரமான ஆண்களின்
ெதா�ப்�' என்ற வைரயைறையக் ெகாண்� ஒ� கணத்ைத அைமக்கயிலா�.

ஏெனனில் உயரமான ஆண்கள் எனப� நன்� வைரய�க்கப்படவில்ைல. எனேவ
இத் ெதா�ப்� ஒ� கணத்ைத வைரய�க்கவில்ைல. இ� ஒ� கணக்ெகாள்ைக.

நம� நாட்�ல் இன்�வைர தீர்க்கப்படாமல் அல்ல� க�த்ெதாற்�ைமக்�
வராமல் விவாதத்திேலேய இ�க்�ம் ஒ� ச�கப்பிரச்சைன 'ேவைலவாய்ப்பில் இட
ஒ�க்கீ�'. அதாவ� யா�க்� இட ஒ�க்கீ� ேவண்�ம் என்பைத சாதி
அ�ப்பைடயில் நிர்ணயிப்பதா? அல்ல� வ�மானம் (ெபா�ளாதாரத்தில்
நலி�ற்றவர்கள்) அ�ப்பைடயில் நிர்ணயிப்பதா? சாதிைய �ன்னி�த்தி இட
ஒ�க்கீ� ெசய்வதற்�த் ேதைவயான பட்�யல் அர�க்� கிைடத்�வி�ம். இதில்
பிரச்சிைன மிகமிக �ைற�. ஆனால், வ�மானத்ைத �ன்னி�த்தினால்
�ழப்ப�ம் அதனால் சிக்க�ம் வந்�வி�ம். இதனால் ேதைவயான பட்�யல்



அர�க்�க் கிைடப்பதில் பிரச்சைனதான். காரணம் ஒ� சாதாரண ��மகனின்
�றிப்பாக அைமப்� சாரா வ�வாைய சரியாக மதிப்பி�ம் �ைற இ�வைர
நைட�ைறயில் இல்ைல. இ�ப்பி�ம் இப்ெபா�� அர� இதற்�ம் �ற்�ப்�ள்ளி
ைவத்�விட்ட�. எப்ப� சாத்தியம் ஆன�!

நம் ேதைவக்ேகற்ப வைரயைற ெசய்� ெகாண்டதால் சாத்தியமாயிற்�. கீழ்
வ�ம் ெசய்தித்தாள் ெசய்தி ஒன்ைற பார்ப்ேபாம்.

“ஒட்� ெமாத்த இட ஒ�க்கீட்�ற்கான உச்ச வரம்ைப 50% லி�ந்� 60%

மாக அதிகரிக்க வசதியாக சட்டத்தில் தி�த்தம் ெகாண்� வர அர� ���
ெசய்�ள்ள�. அதன்ப� ஆண்�க்� 8 லட்சம் �பாய்க்� கீழ் வ�மானம்
உள்ளவர்கள் ெபா�ளாதார ரீதியில் நலி�ற்ேறார் பிரிவில் ேசர்க்கப்படலாம் என
ெதரிகின்ற� இ� தவிர 5 ஏக்க�க்�க் கீழ் விவசாய நிலம்
ைவத்தி�ப்ேபா�க்�ம் இட ஒ�க்கீ� பலன் அளிக்கப்ப�ம் எனத் ெதரிகின்ற�
ேம�ம் ஆயிரம் ச�ர�க்கீழ் வீ� உள்ளவர்கைள மட்�ேம ெபா�ளாதார ரீதியில்
நலி�ற்றவர்களாக க�த மத்திய அர� திட்டமிட்�ள்ள�. இ� ேபான்ற சில
நிபந்தைனகைளப் �ர்த்தி ெசய்பவர்க�க்� மட்�ேம இட ஒ�க்கீ� பலைன
வழங்க அர� ��� ெசய்�ள்ளாதாக தகவல்கள் ெவளியாகி உள்ளன”. இந்தச்
ெசய்திலி�ந்� நாம் ெதரிந்� ெகாள்வ� என்ன? அதாவ� கணத்தின்
க�த்ேதா� இந்தச் ெசய்தி ெசால்�ம் ேசதிைய�ம் ேசர்த்� கணிதவியலின்
கணத்ைதப் �ரிந்� ெகாள்க.

ெபா�ளாதாரத்தில் நலி�ற்றவர்க�க்கான 10% இடஒ�க்கீட்�ப் பலைன
ஒ�வர் ெபற த�தியானவரா இல்ைலயா? என்பைத எப்ப� ேமேல �றப்பட்�ள்ள
ெசய்தியில் �றிப்பிடப்பட்� உள்ள நிபந்தைனகள் (நன்� வைரய�க்கப்பட்ட)

ஐயமின்றி தீர்மானிக்கின்றேதா அவ்வாேற கணிதவியலின் கணத்தில், "நன்�
வைரய�க்கப்பட்ட" என்ப�, ஒ� கணத்தில் ஒ� ெபா�ள் உ�ப்பாக அைம�மா
அல்ல� அைமயாதா? என்பதைன ஐயமின்றி �ரியைவப்பதா�ம் என்பைத அறிந்�
ெகாள்க.

எனேவ, கணத்தின் வைரயைறையப் �ரிந்� ெகாள்வதின் �லம்
கணக்கிய�க்� அப்பாற்பட்� நமக்�த் ேதைவயான பட்�யல் தயாரிக்க�ம்,
இ�க்கின்ற விவரங்கைளத் தனித்தனியாகப் பிரித்�, அவற்றின் பண்�கைள�ம்
பயன்கைள�ம் பற்றி அறிந்� அைவகைள அவற்றின் ஒத்தப் பண்�க�ேகற்ப
வைகப்ப�த்த�ம், தர்க்கரீதியில் �ரிந்� ெகாள்ள�ம் ���ம்.

ஆக. நமக்�த் ேதைவயான பட்�யல் ேவண்�மானால் ெதளிவான �ரிதேலா�
��ய நன்� வைரய�க்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளக் ெகாண்� விவரித்தல்



ேவண்�ம். இந்தப் �ரிதைல கணவியல் த�கின்றேபா� ஏன் கணக்�ப் பாடத்ைதப்
�ரிந்� ப�க்கக்�டா�?

ெசயல்பா�-1

உன் அன்றாட வாழ்வில் கணங்களாக இ�க்கக்��ய மற்�ம் கணங்கள்
அல்லாத ெதா�ப்பிைன விவாதித்�ப் பல எ�த்�க்காட்�கைளத் த�க.

இ�வைரயில் �றப்பட்�ள்ளைவகளி�ந்� ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.

ெசயல்பா�-2

உன் நண்பர்க�டன் உன� அன்றாட வாழ்க்ைகச் �ழ்நிைலயி�ள்ள
உட்கணங்கைள விவாதித்� எ�த்�க்காட்�கள் த�க.எ�த்�க்காட்� 1

தமிழ்தாட்��ள்ள 39 மக்களைவ ெதா�திகைள�ம் கணம்  ஆக
எ�த்�க்ெகாண்டால் அதி�ள்ள 7 தனித்ெதா�திகைள�ம் கணம்  ஆக
எ�த்�க் ெகாண்டால்  எனச் ெசால்லலாம்.

தி�வள்�ர(்தனி), வட ெசன்ைன, ெதன் ெசன்ைன, மத்திய ெசன்ைன,

சிறீெப�ம்��ர், காஞ்சீ�ரம(்தனி), அரக்ேகாணம், ேவ�ர், கி�ஷ்ணகிரி,
தர்ம�ரி, தி�வண்ணாமைல, ஆரணி, வி�ப்�ரம(்தனி), கள்ளக்�றிச்சி, ேசலம்,
நாமக்கல், ஈேரா�, தி�ப்�ர், நீலகிரி(தனி), ேகாயம்�த்�ர், ெபாள்ளாச்சி,
திண்�க்கல், க�ர், தி�ச்சிராப்பள்ளி, ெபரம்ப�ர், கட�ர், சிதம்பரம(்தனி),
மயிலா��ைற, நாகப்பட்�ணம(்தனி), தஞ்சா�ர், சிவகங்ைக, ம�ைர, ேதனி,
வி��நகர், இராமநாத�ரம், �த்�க்��, ெதன்காசி(தனி), தி�ெநல்ேவலி,
கன்னியா�மரி.

எ�த்�க்காட்� 2

பால், தண்ணீர், சர்க்கைர, �த்�ள், காப்பித்�ள், இஞ்சி, ஏலக்காய் }

இைவகள் சில
வைகயான பானங்கைளத் தயாரிப்பதற்�த் ேதைவயான ெபா�ள்க்ள்

B = {பால், தண்ணீர், சர்க்கைர, �த்�ள் }

C = {பால், தண்ணீர், சர்க்கைர, காப்பித்�ள்}

இங்� மற்�ம் என எ�தலாம்.

கணச்ெசயல்கள் (Set Operations)



ஒ� விவசாயிக்� 3 ஏக்கர் நில�ம் அதனில் கிண� ஒன்�ம், ஆலமரம்
ஒன்�ம், மாமரம் ஒன்�ம், ெதன்ைன மரம் 30 –ம், ேதக்�மரம் 23 -ம் மற்�ம் சில
மரவைகக�ம் உள்ளன. அவ�க்� மாறன் என்ற மக�ம் �கலியம்மா என்ற மக�ம்
உள்ளனர். அவர்கள் இ�வ�க்�ம் தி�மணம் ��ந்� விட்டதால் தன்�ைடய
நிலத்ைத மகன், மகள் இ�வ�க்�ம் தலா 2 ஏக்கர் என்�ம் தனக்� ஒ� ஏக்கர்
என்�ம் பாகம் பிரித்�க்ெகா�க்கின்றார். அவ்வா� பாகம் பிரித்த நிலத்தில் சில
ெசாத்�க்கள் �வ�க்�ம் ெபா�வாக�ம் சில ெசாத்�க்கள் மாறன், �கழியம்மா
ஆகிய இ�வ�க்� மட்�ம் ெபா�வாக�ம் இ�க்கின்றன. அதாவ� கிண�,

மாமரம், தடம் ேபாக்�வரத்�, வாய்க்கால், வரப்� ஆகியைவகள் �வ�க்�ம்,
ேதக்�மரம்-23, ஆலமரம் ஆகியைவ மகன் மகள் இ�வ�க்�ம் ெபா�வான�
என்�ம் அவரவர் பாகத்தி�ள்ள மரங்கள் அவரவர்க்ேக உரிைமயான� என்�ம்
��� ெசய்�ெகாள்கின்றனர்.

இந்நிகழ்வில், �வ�க்�ம் ெபா�வாக உள்ள ெசாத்�க்கைள மட்�ம்
கண்டறிய�ம், இ�வ�க்� மட்�ம் ெபா�வாக உள்ள ெசாத்�க்கைளக்
கண்டறிய�ம், அவரவர்க்�த் தனிப்பட்ட ெபா�வில் இல்லாத ெசாத்�க்கைளக்
கண்டறிய�ம் வி�ம்�கின்ேறாம். இவற்றிற்கான க�த்��வாக்கம் ேபாலேவ
கணிதத்தில் உள்ள கணச்ெசயல்க�க்கான க�த்��வாக்க�ம் இ�ப்பைத
அறிக. வாழ்க்ைக�ம் கணித�ம்? அ� க�னம் என்ப�ம்?

இங்� �வ�க்�ம் ெபா�வாக உள்ள ெசாத்�க்கைள எவ்வா�
கண்டறிகின்ேறாேமா அவ்வாேற கணங்க�க்கிைடேய கணச்ெசயலான
ெவட்�க்கணத்ைதக் காணலாம்.

தந்ைதயின் பாகத்ைத�ம் ேசர்த்� மாறன் விவசாயம் ெசய்கின்றார் எனில்
அவ்வி�வரின் ெசாத்�க்கைள எவ்வா� கண்டறிகின்ேறாேமா அவ்வாேற
கணங்க�க்கிைடேய கணச்ெசயலான ேசர்ப்�க்கணத்ைதக் காணலாம்.

�கலியம்மா தனக்�ம் தன் சேகாதர�க்�ம் ெபா�வாக உள்ள
ெசாத்�க்கைளச் சில காரணங்களால் தன் சேகாதரனிடேம



ெகா�த்�வி�கின்றார் அல்ல� �கலியம்மாவிற்�ரிய தனிப்பட்ட ெபா�வில்
இல்லாத ெசாத்�க்கைள மட்�ம் எவ்வா� கண்டறிகின்ேறாேமா அவ்வாேற
கணங்க�க்கிைடேய கணச்ெசயலான கணங்களின் வித்தியாசத்ைதக்
காணலாம்.

அன்றாட நிகழ்�களில், ஏற்பா�களில், திட்டமி�தலில் ேசகரித்த
�றிப்�களின் விவரங்கைள�ம்; �ள்ளிவிவரங்கைள�ம் ஆய்� ெசய்� பட்�யல்
ெசய்தபின் சில காரணங்க�க்காக ஒன்றிைணக்க ேவண்�வ�ம். இச்ெசயைல
கணவியலின் ேசா்ப்�க் கணத்திற்� ஒப்பாகச் ெசால்லலாம். அவ்விவரங்களில் சில
ெபா�ைமப்ப�த்த ேவண்�வ�ம். இச்ெசயைல கணவியலின் ெவட்�க்
கணத்திற்� ஒப்பாகச் ெசால்லலாம். விவரங்கைள நீக்�ம் ெசயைல வித்தியாசம்
எ�ம் கணச்ெசய�க்� ஒப்பாகச் ெசால்லலாம்.

எ�த்�க்காட்� 3

கனிமம் ெசம்� கிைடக்�ம் தமிழ்நாட்�ல் உள்ள மாவட்டங்களின் ெதா�ப்ைபக்
கணம் A என்� வைரய�த்தால் அ�

A = {ேசலம், நீலகிரி, ேகாைவ, ம�ைர}

என்�ம், கனிமம் பாக்ைஸட் கிைடக்�ம் தமிழ்நாட்�ல் உள்ள மாவட்டங்களின்
ெதா�ப்ைபக் கணம் B என்� வைரய�த்தால் அ�

B = {ேசலம், நீலகிரி, ேகாைவ, ேவ�ர், த�ம�ரி, ம�ைர, வி�ப்�ரம்}

என்�ம் கணவியல் க�த்தாகப் பட்�யல்யிட ��கின்ற�. இங்� ெசம்�,
பாக்ைஸட் இரண்�ம் கிைடக்�ம் மாவட்ட ெபயர்களின் பட்�யல் ேவண்�மானால்
கணச்ெசயலான (A B) ஐ பயன்ப�த்தலாம்.

ெசம்� மட்�ம் கிைடக்�ம் மாவட்ட ெபயர்களின் பட்�யல் ேவண்�மானால்
கணச்ெசயலான (A-B) ஐ பயன்ப�த்தலாம். இவ்வாேற பாக்ைஸட் மட்�ம்
கிைடக்�ம் மாவட்ட ெபயர்களின் பட்�யல் ேவண்�மானால் கணச்ெசயலான (B-

A) ஐ பயன்ப�த்தலாம்.



ஒன்றில் இரண்� (Two in one) என்� ேகள்விப்பட்��ப்பீர்கள். அதாவ�
ஒ� ெபா�ளிேலேய இரண்� வசதிகைளப் ெப�வ�. எ�த்�க்காட்டாக, � இன்
ஒன் ேடப்ரிக்கார்டர் ஐ எ�த்�க்ெகாள்ேவாம். அதில் வாெனாலி�ம் உண்�.

ேடப்ரிக்கார்ட�ம் உண்�. இ� எப்ப�ச் சாத்தியமாயிற்�. அதி�ள்ள சில
உதிரிபாகங்கள் வாெனாலிக்�த் ேதைவயான ெசயல்கைள�ம் ேடப்ரிக்கார்டர்க்�த்
ேதைவயான ெசயல்கைள�ம் ெசய்கின்றன என்பைத அறிந்ததால்
சாத்தியமாயிற்�. இதனால் �ைறந்த விைலயில் இரண்� வசதிகைளக் ெகாண்ட
ஒ� ெபா�ைள உ�வாக்க ��ந்த�. இங்ேக இந்தப் �ரித�ம்(இரண்�
விசயங்களி�ந்� ெபா�வானைவகைளத் ேதர்ந்ெத�த்தல்) கணிதத்தின்
கணவியலின் ெவட்�க்கணம் த�ம் �ரித�ம் ஒன்றாக இ�ப்பைத அறிக.

விலங்�கள் தம� உணைவ உட்ெகாள்�ம் �ைறையக் ெகாண்� தாவர
உண்ணி, ஊ�ண்ணி, அைனத்�ண்ணி என்� �ன்� பிரிவாக
வைகப்ப�த்தப்ப�த்தப்ப�வைத அறீவீர். யாைன, �ரங்�, காண்டாமி�கம் ,
�ைன, மான், க�ைத, , நாய், காகம், ேகாழி, கர�, சிங்கம், �லி, சி�த்ைத,

ஓநாய், க�ைதப்�லி, �திைர, மா� இைவகளில்

என்� பட்�யல் இட��வைத அறிக.

�றிப்�: இங்� தாவர உண்ணி விலங்�களின் கணத்ைத A என்�ம்
ஊ�ண்ணி விலங்�களின் கணத்ைத B என்�ம் எ�க்ெகாள்ேவாம்.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B0_%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8A%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B0_%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BF


எனேவ, கணவியைலப் ப�க்கின்றேபா� இ� எங்ேக வாழ்க்ைகக்�
உதவப்ேபாகின்ற� என்� நிைனத்�விடாமல் இ� வாழ்க்ைகக்�த் ேதைவயான
சிந்தைனைய�ம் விரி�ப்ப�த்�ம் என்பைத அறிக,

உங்க�க்�, உங்களின் ேதர்�க்�த் ேதைவயான மிகமிக �க்கியமான
வினாக்கைளக்காண/ேதா்ந்ெத�க்க கணச்ெசயலான ெவட்�க் கணத்ைதப்
பயன்ப�த்தலாம். எ�த்�க்காட்டாக உங்களின் கணக்�ப் பாடேமா அல்ல�
ேவ�பாடங்களிேலா அதனின் �ைறந்தபட்சம் �ன்� ஆண்� ெபா�த்ேதா்�
வினாத்தாள்கைள அல்ல� �றிப்பிட்ட ஏதாவ� �ன்� ேதா்� வினாத்தாள்கைள
எ�த்�க்ெகாள்�ங்கள். அைவகளின் ஒ� மதிப்ெபண் வினாக்களின்
ெதா�ப்�கள் �ைறேய கணம் A ,கணம் B, கணம் C  என்� ைவத்�க்ெகாள்க.

பின்� (A B) C என்கின்ற கணச்ெசயைலப் பயன்ப�த்தினால் வ�ம் வினாக்கைள
மிகமிக �க்கிய வினாக்கள் என்� எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்.

எனேவ இயல் எண்கள், விகித��எண்கள், ெமய்ெயண்கள்
ேபான்றைவகைள எவ்வா� கணங்களாக எ�தலாம் எ�ம் �ரித�ம் பிற�
அைவகளின் கணித ெசயல்க�ம் பிற்காலத்தில் வாழ்க்ைகயின் பல்ேவ�
நிகழ்�க�க்கான ஏற்பா�கைளச் ெசம்ைமப்ப�த்�வதற்� ஒ� பயிற்சியாக
�ைணயாக இ�க்�ம் என்� உ�தியாக �ற���ம். எனேவ கணவியைல ெவ�ம்
மதிப்ெபண்ணிற்காக மட்�ம் மனப்பாடம் ெசய்வைதத் தவிர்த்� ஏன், எப்ப�,

எதற்�? என்� �ரிந்�ப��ங்கள்.

எ�த்�க்காட்டாக ஒன்ைறக் �றிப்பிட வி�ம்�கின்ேறன்.

நீங்கள் உணவகம், கஃேபக�க்�ச் ெசன்றி�க்கின்றீர்களா? அங்ேக ெம�
கார்� என்� ஒன்ைறத் த�வார்கள். அதில் உண�கைள வைககளாகப் பிரித்�த்
தைலப்�கள் இட்� வரிைசயாக அச்சிட்��ப்பார்கள். அ� நீங்கள் உங்க�க்�த்
ேதைவயான உணைவத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்� வசதியாக இ�க்�ம். ேம�ம் சிறந்த
ெம�கார்� தயாரிப்ப� பற்றி�ம் மற்�ம் அதன் ேதைவ பற்றி�ம் ஒ� வல்�நர்
வ�மா� �றி�ள்ளார்.

இ� ஒ� உணவகம், கஃேப அல்ல� பப் ஆக இ�ந்தா�ம்,
வா�க்ைகயாளர்க�க்� மயக்�ம் ெம� கார்� வ�வைமப்�கள் இல்லாமல்
எவ்விதமான உண்�ம் �டைல�ம் ெசவ்வேன ெசய்ய இயலா�. ெதாழில் ரீதியாக
உ�வாக்கப்பட்ட ெம� கார்� வ�வைமப்� என்ப� �ட�க்கான ஒட்�ெமாத்த நட்�
�ழ்நிைலயின் ஒ� ப�தி மட்�மல்ல, உங்கள் வணிகத்திற்கான நன்�
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராண்ட் அைடயாளத்ைத உ�வாக்�வதற்�ம்



�க்கியமான�. ஆனால் அட்ைட தனித்�வமான வ�வைமப்பில் இ�க்க
ேவண்�ம் மற்�ம் உங்கள் உணவகத்தின் ஆ�ைமைய பிரதிபலிக்க ேவண்�ம்.
இ� வா�க்ைகயாளர்கைள அதன் விளக்கக்காட்சி, உண�களின் காட்சி,
விைலகள் மற்�ம் ஒட்�ெமாத்த ேதாற்றம் மற்�ம் உணர்ேவா� ஆச்சரியப்ப�த்த
ேவண்�ம்.

ெம� கார்� வ�வைமப்பாளர்க�க்� எப்ேபா�ம் ஒ� ெபரிய ேதைவ உள்ள�.

எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாக, ஒவ்ெவா� நாளி�ம் பப்கள் மற்�ம் உணவகங்களின்
வணிகம் அதிகரித்� வ�கிற�. இந்த வணிகங்கள் பல சந்ைதப்ப�த்தல்
தந்திரங்கைள�ம் விளம்பரங்கைள�ம் ெகாண்� வா�க்ைகயாளர்கைள
கவர்ந்தி�க்க ேவண்�ம்.

உணவக சந்ைதயான� விரிவாக்கத்ேதா� ேபாட்�ைய�ம் ைகேகார்த்�க்
ெகாண்�நா�க்� நாள் வளர்ந்� வ�கிற�. �திய மற்�ம் நிைலநி�த்தப்பட்ட
விர்பைனயாளர்களாகிய இ�வ�ம் �திய சந்ைதப்ப�த்தல் உத்திகைள வ�க்க
ேவண்�ம். ஈர்க்கக்��ய வ�வைமப்ைபக் ெகாண்��க்�ம்ெம� கார்�ம்
அத்தைகய ஒ� �ேலாபாயத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். ஒவ்ெவா� உணவக�ம் �திய
மற்�ம் ஆக்க�ர்வமான ெம� கார்ைடக் ெகாண்� வர சிறந்த �யற்சிகைள
ேமற்ெகாள்கிற�. தனிப்பட்ட �ைறயில் வ�வைமக்கப்பட்ட ெம� கார்�
வா�க்ைகயாளர்க�க்� �தல் மற்�ம் நீ�த்த ேதாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�ம்
வாய்ப்பா�ம் என்பைத நிைனவில் ெகாள்�ங்கள். ஆனால் ஒ� ெம� கார்�



வ�வைமப்� என்ப� வண்ணங்கள், படங்கள், எ�த்��க்கள் ேபான்றவற்ைற
இைணப்ப� மட்�மல்ல அதற்�ம் ேமலாக, தன� வா�க்ைகயாளர்கள்தன�
உணவகத்ைத நிைனவில் ைவத்�க் ெகாள்ள வி�ம்�வைத நிைனத்� தந்திர
உபேயாகத்திற்கான ஒ� க�வியாக இப்ேபா� பட்�யல் அட்ைட மாறி�ள்ள�.

பட்�யல் அட்ைட வ�வைமப்� என்ப� திட்டமிடாத சார்பற்ற(Random)

உண�களின் பட்�யல் அல்ல. ெம� கார்� வ�வைமப்பாளர்கள் சில உண�கைளத்
ேதர்�ெசய்ய சில உளவியல் தந்திரங்கைளப் பயன்ப�த்�கின்றனர்.

உங்கள் உணவகத்தில் மக்கள் உணைவ உண்ண வ�ம்ேபா�,   அவர்கள் ஒ�
சிறந்த உண� அ�பவத்ைதத் ேத�கிறார்கள். நிைனவில் ைவத்� ெகாள்�ங்கள்,

அவர்கள் தங்கள் பசியின்ைமக்� இன்பமான உண� வளத்ைதப் பார்க்கிறார்கள்.

அவர்கள் உணவகத்தில் உணவின் �சிேயா� பரிமாறப்ப�ம் ெவவ்ேவ� உண�
வைககளா�ம் ஈர்க்கப்ப�கின்றார்கள். உங்கள் ெம�ேவ வா�க்ைகயாளர்கள்
உங்கள் உணவகத்ைதப் பார்ைவயி�ம்ேபா� அவர்கள் சந்திக்�ம் �தல் விஷயம்.
எனேவ, உங்கள் ெம� வ�வைமப்பில் ��தல் கவனம் ெச�த்�ங்கள்.



ெமய்ெயண்கள்
அதிசய எண் 6174 பற்றி உங்க�க்�த் ெதரி�மா? இ� கார்பேரக்கர் எண்
என்�ம் அைழக்கப்ப�ம். இந்த எண்ணில் என்ன அதிசயம் இ�க்� எனக்
ேகட்கின்றீர்களா!

�தலில் ஒ� நான்� இலக்க எண்ைண ேதர்� ெசய்�ங்கள். ஒேர ஒ�
நிபந்தைன அ� (1111, 2222, 3333…) ேபான்ற எண்களாக இ�க்க �டா�.

ஒ� வ�டத்திைனேய எ�த்�க் ெகாள்ேவாமா? 2019 இந்த எண்ைண (2, 0, 1,

9) என்� ைவத்�க் ெகாண்� இந்த எண்கைள அதிகபட்சத்திலி�ந்�
�ைறந்தப்பட்ச எண்ணாக அதாவ� இறங்� வரிைசயில் எ��ங்கள் அ� 9210

ஆக இ�க்�ம்.

அேத ேபால அவ் எண்கைள ஏ� வரிைசயில் எ��க அ� 0129 ஆக
இ�க்�ம். பின் கிைடத்த இ� எண்கைள�ம் கழி�ங்கள்

9,210 - 0129 = 9,081

கிைடத்த எண்ைண�ம் ேமற்கண்ட வாேற ெதாடர�ம் (9,0,8,1 )

9810  – 0189 = 9621

ம�ப��ம்

9621 – 1269 = 8352

ம�ப��ம்

8532 – 2358 = 6174

ம�ப��ம்

7641 – 1467 = 6174



அட இதற்� ேமல் 6174 என்� மட்�ேம வ�கின்றேத. அ� தான் இந்த
எண்ணின் சிறப்�. ெமாத்தம் உள்ள 8991 (9000-9) எண்கைள எவற்ைற
ேதர்ெத�த்தா�ம் 7 �ற்�க்�ள் 6174 எண்ைண அைடந்� வி�மாம். �யன்�
பா�ங்கேளன். ஏ� �ற்�க்� ேமல் நீங்கள் ெசன்றால் கணக்� ஒ�ங்கா ேபாட
ெதரியைலன்� அர்த்தமாக்�ம். மற்ெறா� எண்ணிற்� இதைன ேபாடலாமா?

இந்தியா வி�தைல ெபற்ற ஆண்�.1947

9741 – 1479 = 8262,

8622 - 2268 = 6354

6543 – 3456 = 3087

8730 – 0378 = 8352

8532 – 2358 = 6174

7641 – 1467 = 6174 வந்��ச்சா?

மற்ற கார்ேபக்கர் எண்கள்:

2223 என்ற எண்ைண எ�த்�க் ெகாள்ேவாம். அதன் ம� 4,941,729.

எ�த்�க்ெகாண்ட எண் ஒ� நான்� இலக்க எண்ணாக இ�ப்பதால் அதன்
ம�யிைன வலப்பக்கமி�ந்� நான்� நான்காகப் பிரிக்க�ம். அ� 494 & 1729

ஆ�ம்.

இதன் �ட்�த்ெதாைக = 494 + 1729 = 2223.

அேத ேபால ஒ� �ன்� இலக்க எண் 297. அதன் ம� 297*297 =

88209. எ�த்�க்ெகாண்ட எண் ஒ� �ன்� இலக்க எண்ணாகஇ�ப்பதால்
அதன் ம�யிைன வலப்பக்கமி�ந்� �ன்� �ன்றாகப் பிரிக்க�ம் அ� 88 & 209

88 + 209 = 297

இைவ ேபான்� பல களிப்�ட்�ம் எண்கைள கார்ேபக்கர் தந்�ள்ளார். இதைன
ேபான்ற எண்கள் அைனத்�ம் கார்ேபக்கர் எண்கள்.

கார்ேபக்கர் பற்றிய சி� �றிப்�:



�� ெபயர் ஸ்ரீ தத்தாத்ேரய ராமச்சந்திர கார்ேபக்கர். 1905-ல் �ம்ைப
அ�கில் இ�க்�ம் தஸா� என்�ம் இடத்தில் பிறந்தார். �ழந்ைத ப�வம் �தேல
எண்கள் மீ� தீராத பற்� ெகாண்டவர். �னாவில் ப�த்� 1930 �தல் ேதவ்லாலி
என்�ம் இடத்தில் பள்ளி ஆசிரியராக பணி �ரிந்தார். கணிதத்தில் எண்ணற்ற
கட்�ைரகள் எ�தி�ள்ளார். இவரின் 6174 எண் சிறப்� மிக்க� - ஆதாரம்
இைணய தளம்.

அ�த்� ேவ�க்ைகயான விேனாதமான “சரி…! ஆனா தப்�…!” என்ற
வைகயில் எத்தைனேயா கணக்�கள் உள்ளன. அதில் ஒ� கணக்�.

இக் கணக்கிைன இ�வர்க�க்கிைடேய நைடெப�ம் உைரயாடல் வழிேய
பார்ப்ேபாம்.

ஒ�வர் மற்றவரிடம் “25 ஐ 5 ஆல் வ�த்தால் எவ்வள�?” எனக் ேகட்பார்.
அதற்� மற்றவர், “இதிெலன்ன சந்ேதகம்! 5 தான்” என்பார். ஆனால் ேகள்வி
ேகட்டவர் “இல்ைல 14” என்பார். உடேன மற்றவர், “அெதப்ப�!? 5 தான் வ�ம் நீ
ெசால்வ� தப்� உன்னால் நி�ப்பிக்க ���மா?” என்� எதிர் ேகள்வி ேகட்பார்.

“ஆம் என்னால் ���ம்” என்� வ�த்�க் காட்�வார்.

�தலில்  ஐ 5)25( என்� வழக்கம் ேபால் எ�திக் ெகாள்வார். பிற� 5×1

= 5 என்பைத ஈ�ப்ப�தில் 1 என்பைத�ம் 25 ன் கீழ் 5 என்பைத�ம் கீழ் வ�மா�
எ�திக் ெகாள்வார்.

பிற� 5×4 = 20 என்பைத

என்� எ�தி தான் ெசால்லிய� சரி என வாதி�வார். ஆனா�ம் நன்பர்
விடவில்ைல 14×5 = 70 தாேன என வாதி�வார். ஆனால் கணக்� ேபாட்டவர்



விடாமல் 14×5 என்பைத

என்� எ�திக் ெகாண்� பிற� 4×5 = 20 என்பைத

என்�ம் பிற� 1×5 = 5 என்பைத

என்� எ�திக்காட்� அசத்�வார். பார்த்�க் ெகாண்���ந்த நண்பர் இைத
ஒத்�க் ெகாள்ளாமல்

என்� எ�தி "நா�ம் நா�ம் எட்�, எட்�ம் நா�ம் பணிரண்�, பணிரண்�ம்
நா�ம் பதினா�, பதினா�ம் நா�ம் இ�ப� (4+4 = 8+4 = 12+4 = 16+4

= 20) என்� ெசால்�ம் ேபா� உடேன உடனி�ந்தவர் (கணக்ைக நி�பிப்பவர்)
ெதாடர்ந்� 21, 22, 23, 24, 25 என்� இ�ப�க்�ப் பிற� ஒன்� ஒன்றாகாக்
�ட்� 25 என்� அசத்�வார். இைத காட்சி வ�வில் பார்க்�ம் ேபா�
ஆச்சிரியாமாக�ம் சிரிப்பாக�ம் இ�க்�ம். இ� ஒ� ஆங்கிலப் படத்தில் இடம்
ெபற்ற காட்சி.

இப்ப�யாக எத்தைனேயா எண்ணியல் சார்ந்த �திர்க�ம் விேனாதங்க�ம்
வியப்�ட்�ம் கணக்�க�ம் (ஸுெடா� மாதிரி) ஏராளம்.

இனி கணக்�க்� வ�ேவாம். அதற்� �ன்

எண்கைளப் பற்றி:



“இதில் எத்தைன உள்ள�?” எ�ம் ேகள்விக்� உடேன 1, 2, 3, 4, 5, 6

என்� எண்ண ஆரம்பித்�வி�ேவாம். இ� யாவ�க்�ம் இயல்பாகத் ெதரிந்தேத.

இவ்வாறான எண்�வதற்� உத�கின்ற எண்கைள இயல் எண்கள் என�ம்
அைவகைளேய N = {1, 2, 3, … } என்� இயல் எண்களின் கணமாகக்
�றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிேவாம்.

இயல் எண்களின் கணத்தின் இைடயில் ஓர் எண் 4 ஐ எ�த்�க்ெகாள்ேவாம்.
அவ் எண்ணிற்� அ�த்த எண் 5 ஆ�ம். 4 எ�ம் எண்ணிற்� �ந்ைதய எண்
அதாவ� �ன்னி 3. அவ்வாேற 3 -க்� 2 -ம் 2 -க்� 1 -ம் �ன்னியாக
இ�க்கின்றன. இயல்பாகேவ 1 -ற்� �ன்னி இ�க்கின்றதா? இல்ைலயா? அல்ல�
1 -ற்� �ன்னி … எ�ம் வைகயிலான ேகள்வி அ�த்ததாக நம் �ன்ேன எ�ம்.
ஆனால் இயல் எண்களில், இயல் எண்களின் கணத்தில் எண் 1 -ற்� �ன்னி
கிைடயா�. காரணம் இயல் எண்களில் ஆரம்ப எண் 1 என்பைத அறிவீரகள்.

நம் உலகில் எந்தெவா� இடத்தி�ம் எங்�ம் ஒ� ெபா�ள் �தியதாக வந்�
ேச�ம் �ன் அந்த இடம் அப் ெபா�ளின்றி ெவற்றிடமாக இ�க்�ம். நம் �மியின்
காற்� மண்டலத்திற்� அப்பால் ெவற்றிடம் உள்ளதா? என்றால் நாம் நிைனப்ப�
ேபால் ெவற்றிடம் இல்ைல. காரணம் பிரபஞ்செவளி சி� சி� ெபா�ட்�கள்கைளக்
ெகாண்ட�. ஆனால் காற்றின்றி ெவ�ைமயாக உள்ள இடங்கள் உள்ளன. அேத
ேபால் �விஈர்ப்� விைசக்� அப்பால் அவ்விைசயின்றி இடம் உள்ள�. வ�ப்பைற
மாணவர்களின்றி காலியாக உள்ள�. ஆனால் அங்� மற்ற ெபா�ள்கள் உள்ளன.

எனேவ எந்தெவா� நிகழ்வின் ெதாடக்கத்திற்� �ன் அங்ேக இன்ைம ெவ�ைம
காலியான நிலைம எ�ம் நிைல உண்�. எனேவ இன்ைமேயா ெவ�ைமேயா
காலியான நிலைமேயா ெவற்றிடேமா அதிலி�ந்�தான் எந்த ஒ� நிகழ்�ம்
ெதாடங்�கின்ற�. இைத உணர்ந்தால்தான் அந்நிகழ்ைவ நாம் ��ைமயாக
எண்ணிட(எண்ணிக்ைக, எண்ணம்) ���ம்.

எ�த்�க்காட்டாக ேவகத்ைதக் �றிக்�ம் அளவீ�கைள எ�த்�க்
ெகாள்ேவாம். ஒ� வண்�யின் ெதாடக்க ேவகம் எவ்வள�? இக் ேகள்விக்� 0

ைவத் தவிர்த்� பதில் ெசால்ல இயலா�. இங்� 0 ேவகம் என்ப� வண்� ஓட
ெதாடங்�வதற்� �ந்ைதய நிைலையக் �றிக்கின்ற�.

கீழ் வ�ம் உதாரணத்ைதக் கவனி�ங்கள்.



9 ஆம் வ�ப்� அறிவியல் பாடத்தில் இடம்ெபற்�ள்ள�

இன்ைம, ெவ�ைம, காலியான நிலைம அல்ல� ெதாடக்கத்திற்� �ந்ைதய
நிைல எ�வாகேவா இ�க்கட்�ம் அைத ‘0’ என்� �றிக்கப்ப�வைத அறிவீர்.
எனேவ, இப்ெபா�� இயல் எண்கேளா� 0 என்ற எண் ேசர்க்கப்ப�ம் ேபா� அவ்



எண்கைள �� எண்கள் என்�ம் அைவகைளேய W = {0, 1, 2, 3, ⋯⋯⋯ }

=  என்� �� எண்களின் கணமாக �றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிக.

“ஒவ்ெவா� விைனக்�ம் அதற்� இைணயான எதிர் விைன உண்�”

ெசால்லியவர் ஐசக் நி�ட்டன் கி.பி 1687. அதாவ� எல்லா விைசக�ம்
இைரட்ைடயாக இ�க்கின்றன. அவ்வி� விைசக�ம் அளவில் இைணயாகா�ம்,
திைசயில் எதிெரதிராக�ம் இ�க்�ம்.

1, 2, 3, 4 ⋯⋯ ஆகிய ஒவ்ெவா� எண்ைண�ம் மிைக ��வாகக்க�தி
அதற்� ஒத்த ஒவ்ெவா� �ைற ��ைவ�ம் வைரய�த்� அந்த எண்கைள -1,

-2, -3, -4 ⋯⋯என �றிக்க இய�ம் என்� நி�ட்ட�க்� �ன்ேப கணிதத்தில்
�றி�ள்ளைத அறிக. இதைன �ைற ��க்களின் கணமாகக்  = {-1, -2, -3,

-4 ⋯ } என்� �றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிக.

 = Z = {⋯⋯⋯, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,

⋯⋯⋯ } இைத ��க்களின் கணம் என்� �றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிக.

இனி எண்கைள பல்ேவ� விதங்களில் எ�தப்பட்�ள்ளைதக் கவணி�ங்கள்
பின் அைவகளின் அைமப்�களி�ந்� நீங்கள் பல்ேவ� விடயங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாள்ள ���ம்.

1. 12345678910

2. 12,34,56,78,910 அல்ல� 12,345,678,910

3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ⋯⋯

6. N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ⋯⋯}

ஒ� ெதாைலப் ேபசி அல்ல� ைகப்ேபசியின் எண்ைண, ஆதார்
அட்ைடயி�ள்ள எண்ைண, வங்கி கணக்� எண்ைண, ஏ�எம் கார்� எண்ைண
இன்�ம் இ� ேபான்ற பல்ேவ� அைடயாள �றியீட்� எண்கைள ேமேல
எ�தப்பட்�ள்ள விதங்களில் 1) ைனப் ேபாலேவ எ��ம் பழக்கம் �ழக்கத்தில்
உள்ளைத அறிவீர். �ழப்பம் இல்லா� எ�த்� எ��வதற்� வசதியாக அைடயாள



�றியீட்� எண்கைள இரண்� அல்ல� �ன்� அல்ல� நான்� அல்ல� ஐந்�
இலக்கங்களாேவா அல்ல� ேதைவக்ேகற்பேவா பிரித்� எ��வ�ம் உண்�.

உங்கள் வீட்�க்� என்� ஒ� அஞ்சலக �கவரி இ�க்�ம். அத�ைடய
�க்கிய பயன் ெதாடர்� ெகாள்வதற்� என்பைத அறிவீர். அதில் �தல் வரியில்
ஏற்பவரின் ெபய�ம் பிற� அ�த்த�த்த வரிகளில் ெத�ெபய�ம், அஞ்சல் நிைலய
ெபய�ம், வட்டம், மாவட்டம், மாநிலம், நா� இ�தியாக அஞ்சலகக் �றியீட்�
எண்�ம் இ�க்�ம் என்பைத�ம் அறிவீர்.

ெதாைலேபசி அல்ல� ைகப்ேபசி�ம் ஒ�வ�க்� ஒ�வர் ெதாடர்�
ெகாள்வதற்கான சாதனம் என்பைத�ம் அறிவீர். ஆனால் இச் சாதனத்தில்
�கவரியாக எண்கள் பயண்ப�த்தப் பட்�ள்ளைத�ம் அறிவீர். ஏன்?

இைவகளில் அஞ்சல் �கவரிையப் பயன்ப�த்தி ெதாடர்�
ெகாள்�மா�(ெபயர்களாக) அைமத்தி�ந்தால் எப்ப� இ�க்�ம் என்பைத உங்கள்
கற்பைனக்ேக விட்�வி�கின்ேறன். ேம�ம் அவ் எண்களில் ஒவ்ெவா� எண்�ம்
�கவரி ேபான்ேற அதாவ� இந்தியாவில் ஒ� ெபா�வான ைகேபசி எண் “+91-

XXXX-NNNNNN”. இதில் +91 என்ப� நம� இந்திய நாட்ைடக் �றிக்கின்ற�
அ�த்த நான்� இலக்கங்கள்(XXXX) ஒ� ஆப்ேரட்டரின் �றியீட்ைடக் �றிக்�ம்.
மீத�ள்ள ஆ� இலக்கங்கள்(NNNNNN) ைகப்ேபசி உரிைமயாளர்க�க்கான
தனித்�வமான�. இ�ப்பி�ம், ெபயர்�த்திறன்(Portability-எண்ைண மாற்றாமல்
ஆப்ேரட்டைர மட்�ம் மாற்றிக்ெகாள்வ�) அ�ப்பைடயிலான எண்களில் �தல்
நான்� இலக்கங்கள் ஒ� �றிப்பிட்ட ஆப்ேரட்டைரக் �றிக்கா�. எனேவ
எண்கைளக் �றியீ�களாக* அைமப்பதன் �லம் மிக எளிதாக, விைரவாக
ெதாைலேபசி அல்ல� ைகப்ேபசியில் ெதாடர்�க்கான அைழப்ைப வி�க்க ��வைத
அறிக.

இவ்வாேற 6 இலக்க அஞ்சலக �றியீட்� எண்ணின் �தல் இலக்கமான�
மண்டலத்ைதக் �றிக்கின்ற�. 2வ� இலக்கம் �ைண மண்டலத்ைத�ம் 3வ�,

�தல் இரண்ேடா� இைணந்�, அந்த மண்டலத்திற்�றிய மாவட்டத்ைதக்
�றிக்கின்ற�. இ�தி 3 இலக்கங்கள் அந்த அந்த மாவட்டத்தி�ள்ள அஞ்சலக
நிைலயங்கைளக் �றிக்கின்ற�.

ஒ� �பாயின் மதிப்ைப, ஒ� அளவீ�ன் மதிப்ைப, ஒ� ெதாைகயின் மதிப்ைப
ஓர் எண்ணாகேவ �றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிக. பல இலக்கங்கைளக்
ெகாண்ட எண்ைண ெதா�ப்�1-ல் எ�தப்பட்�ள்ள விதங்களில் 2) ைனப் ேபால்
எ��ம் பழக்கேம �ழக்கத்தி�ள்ளைத அறிவீர்.



பல இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட(நான்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட இலக்கங்கைளக்
ெகாண்ட ெபரிய எண்கள்) எண்ைண நி�த்தற்�றியான காற்�ள்ளி இல்லாம�ம்
எ�தலாம். ஆனால் �ரிந்� ெகாள்ளேவா அந்த எண்ைணக் �றேவா க�னமாக
இ�க்�ம். எனேவ காற்�ள்ளி இட்� எ�த �யன்றதன் காரணமாக எளிதாக ஓர்
எண்ைண ெபரிய எண்ைண ப�த்�க் �ற ��கின்ற�. எண்களில் நீங்கள் ஒன்�
�தல் ேகா� வைர அறிவீர். இதற்� ேம�ம் தமிழர்களின் வழக்கத்தில்
இ�ந்தி�க்கின்றன. அைவ

கீேழ �றியைவ யா�ம் தமிழர்களின் அக்கால அள� �ைறயா�ம்.

எண்கைள வரிைசயாக எ��ம் ேபா� ஒவ்ெவா� எண்ணிற்�மிைடயில் இடம்
விட்� ெதா�ப்�1 உள்ள 3) ஐப் ேபால் எ��ம் வழக்கம் ெப�ம்பா�ம்
நைட�ைறயில் இல்ைலயானா�ம் அவ்வா� எ�தினால் அைதப் ப�க்�ம் ேபா�
தனித் தனி எண்ணாகேவ ப�க்கத் ேதான்�ம் . ஆனால் 4) ஐப் ேபால் 5) ஐப்ேபால்
எ��ம் ேபா� அ� ஒ� அைடயாளத்ைத ஒ� �றியீட்ைட ஒ� �ரிதைல த�வைத
காண்பீர். அதாவ� நி�த்தக் �றிகைளப் பற்றி அறிவீர். எனேவ காற்�ள்ளிைய ஒ�
இடத்தில் இ�ம் ெபா�� அதற்க�த்� இன்ெனான்� வ�ம் என்பைத
உணர்த்�கின்ற�. ேம�ம் அதைனப் ப�க்�ம் ேபா� தனித்தனியாகப் ப�க்க�ம்
உணர்த்�கின்ற�.

எனேவ இவ்வாறாக எண்கைள எ��ம் விதங்களிலி�ந்� அைவகளின்
பயன்பாட்ைடத் ெதரிந்� ெகாள்ள ���ம் ேபா� அதற்� அப்பால் சிந்தைனைய
விரிக்�ம் ேபா� �க்கால், அைர, கால் �தலிய எண்கள் ேதான்றலாயிற்�. பிற�
அதன் நீட்சியாக இ� �� எண்க�க்கிைடேய எண்ணிலடங்கா எண்கள்
இ�க்கின்றன எ�ம் க�த்� உ�வாயிற்�. இக் க�த்ைத இயல்பாகச் ெசால்�ம்
ேபாேதா அல்ல� எ�தி விளக்�ம் ேபாேதா �ரிவைதவிட நீங்கள் ஏற்கனேவ



அறிந்�ள்ள ெமய்ெயண் ேகாட்�ைனப் பார்க்�ம் ேபா� நன்றாகப் �ரிவைத அறிவீர்.
இதன் இன்ெனா� வ�வம்தான் நீட்டளைவ, நி�த்தளைவயின் க�விகள் (

அ�ேகாள், அளக்�ம் ேடப், எைட க�வி ேபான்றைவ) ேம�ம் வைரபடங்களில்
எண்ேகாட்�ன் பயைன�ம் அறிவீர்.



நீங்கள் கணினி மற்�ம் ைகேபசிகளில் பதிவிறக்கம் ெசய்�ம் ேபா� கீழ்
வ�ம் படத்திைனப் பார்த்தி�ப்பீர்கள்.

இந்தப் படமான� ஒ� ேகாப்பிைனப் பதிவிறக்கம் ெசய்�ம் ேபா� அதன்
நிலவரத்ைதத் ெதாடர்ந்� ெதரிந்� ெகாள்வதற்� ஏ�வாக அைமக்கப்பட்ட ஓர்
வைரபட ஏற்பா� ஆ�ம். பதிவிறக்கத்தின் ேபா� சாதனத்தி�ள்ேள நைடெப�ம்
நிகழ்ைவ அப்ப�ேய இங்� காட்சிப்ப�த்தப்பட வில்ைல. அந்த நிகழ்�
கண்�க்�த் ெதறியாத ஒ� இயக்க �ைறயா�ம். இ�ப்பி�ம் பதிவிறக்கப்ப�ம்
ேகாப்பின் அள� எவ்வள�? இ�வைர எவ்வள� பதிவிறக்கம் ெசய்யப்பட்�ள்ள�
இன்�ம் எவ்வள� பதிவிறக்கம் ெசய்யேவண்��ள்ள� இன்�ம் எவ்வள� ேநரம்
ேதைவப்ப�ம் ேபான்ற நமக்�த் ேதைவயான விவரங்கைள வினா�க்� வினா�
நமக்� அந்த இயக்கத்ைதப் பற்றி ெதரிந்� ெகாள்�ம் வைகயில் உ�வாக்கப்பட்ட
ெதளிவான, சரியான, �ல்லியமான ஒர் வைரபடமா�ம். இதற்ெகல்லாம்
ெமய்ெயண்ேகாேட வித்திட்ட�- அ�ப்பைடயாக அைமந்த� எனச் ெசால்லலாம்.



ெசல்சியஸ்(℃), பாரன்ஃைகட்(℉),

ெகல்வின்(k) என்பனைவகைளப் பற்றி நீவிர் அறிவீர். இைவகளில் ெசல்சியஸ்
எ�ம் அளவீட்� �ைறைய மட்�ம் எ�த்�க் ெகாள்ேவாம். இ� நீரின் உ��நிைல
மற்�ம் ெகாதிநிைலைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. அதாவ� நீரின்
உ��நிைலைய 0℃ என்�ம் ெகாதிநிைலைய 100℃ என்�ம் எ�த்�க்
ெகாள்ளப்பட்� ெசல்சியஸ் அல� வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�. அதன் அல� (-)

லி�ம் (+) லி�ம் இ�ப்பைத அறிவீரா? எ�த்�க்காட்டாகப் பனிக்கால
ெவப்பநிைலயாக -17°C ஐக் காட்�ம் ஒ� ெசல்சியஸ் ெவப்பமானி.

இப்ெபா�� ெமய்ெயண்ேகாட்ைட எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.

-5<-4<-3<-2<-1<0<1<2<3<4<5 என்பைத எண்ேகாட்�ன் �லம்
மிக எளிதாகப் �ரிந்� ெகாள்ள���ம். ெவப்பத்திற்� ேநெரதிர் அல்ல�
எதிர்ப்பதம் �ளிர்ச்சி என்பைத அறிவீர். ெசல்சிெயஸ் ெவப்ப மானியில் இ�
நன்றாகத் ெதரி�ம். ெசல்சிெயஸின் அள� அதிகரிக்க அதிகரிக்க ெவப்பம்
அதிகமாகின்ற� (நீர் ெகாதிநிைலைய ெந�ங்�கின்ற�) என்பைத நீங்கள்
ப�த்�த் ெதரிந்� ெகாண்��ப்பீர். இதன் �லம் எண்ேகாட்�ன்
�க்கியத்�வத்ைத அறிக.

எண்ேகாட்�ல் இ� ��க்க�க்கிைடயில் எ�த்�க்காட்டாக 0-விற்�ம் 1-

க்�மிைடயில் சரியாக ைமயப்ப�தியில் ஒ� �ள்ளிையக் �றித்தால் அ� இ�
ப�திகாளாக பிள�ப்ப�வைத அறிகின்ேறாம். இதில் ஒ� ப�திைய அதாவ�
இரண்�ல் ஒ� ப�திைய “அைர” என்� அைழக்கின்ேறாம். இதன் எண் �றியீடாக
½ என எ��கின்ேறாம். இவ்வாேற 0-விற்�ம் ½-க்�ம் இைடயில் ஒ�
�ள்ளிைய�ம் ½-க்�ம் 1-க்�ம் இைடயில் ஒ� �ள்ளிைய�ம் �றித்தால் 0-விற்�ம்
1-க்�ம்இைடயில் �ன்� �ள்ளிகள் அைமந்� அ� நான்� ப�திகாளாக



பிள�ப்ப�வைத அறிகின்ேறாம்.இதில் ஒ� ப�திைய அதாவ� நான்கில் ஒ�
ப�திைய “கால்” என்� அைழக்கின்ேறாம். இதன் எண் �றியீடாக ¼ என

எ��கின்ேறாம். ேம�ம் கிைடக்கின்ற நான்� ப�திைய�ம் , ¾ என்� பிரிக்க
���ம். இவ்வா� ெதாடர்ந்� பிரித்�ப் பிரித்� எண்ணிலடங்கா எண்கைள
உ�வாக்க���ம் என்பைத அறிவீர். இவ்வாறான எண்கள் பின்ன எண்கள் என்�
அைழக்கப்ப�வைத 6 ஆம் வ�ப்பில் ப�த்�த் ெதரிந்தி�ப்பீர். இதன்�லம்
ெமய்ெயண் ேகாட்�ன் பயைன�ம் அறிவீர்

கீேழ வ�பைவ அக்காலத்தில் தமிழர்கள் பயன்ப�த்திய சிற்றிலக்க(பின்ன)

எண்களா�ம். இைத ெதரிந்� ெகாள்க.

1 - ஒன்�

3/4 - �க்கால்

1/2 - அைர

1/4 - கால்

1/5 - நா�மா

3/16 - �ன்� வீசம்

3/20 - �ன்�மா

1/8 - அைரக்கால்

1/10 - இ�மா

1/16 - மாகாணி(வீசம்)

1/20 - ஒ�மா

3/64 - �க்கால்வீசம்

3/80 - �க்காணி

1/32 - அைரவீசம்

1/40 - அைரமா



1/64 - கால் வீசம்

1/80 - காணி

3/320 - அைரக்காணி �ந்திரி

1/160 - அைரக்காணி

1/320 - �ந்திரி

1/102400 - கீழ்�ந்திரி

1/2150400 - இம்மி

1/23654400 - �ம்மி

1/165580800 - அ�

1/1490227200 - �ணம்

1/7451136000 - பந்தம்

1/44706816000 - பாகம்

1/312947712000 - விந்தம்

1/5320111104000 - நாகவிந்தம்

1/74481555456000 - சிந்ைத

1/489631109120000 - கதிர்�ைன

1/9585244364800000 - �ரல்வைளப்ப�

1/57511466188800000 0 - ெவள்ளம்

1/57511466188800000 000 - �ண்மணல்

1/23238245302272000 00000 - ேதர்த் �கள்

பின்ன எண்களின் அவசியத்ைத�ம் அதன் பயைன�ம் ெதரிந்ததனாேலேய
ேமற்�றி�ள்ள மிக �ண்ணிய பின்ன எண்கைள உ�வாக்கிப்



பயன்ப�த்தி�ள்ளனர் நம் தமிழ் மக்கள். எனேவ பின்ன எண்கைளப் பற்றி ��சாக
விரிவாக நன்� �ரிந்� ப��ங்கள்.

வாழ்க்ைகயில் சில நிகழ்�கைள�ம், அறிவியலில் சில க�த்�கைள�ம்
மற்�ம் சில வரலா�களில் சில க�த்�கைள�ம் மனதளவிேலேய சிந்தைனச்
ெசய்� விவாதித்� அதைன சரி என்� ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் ெசய்கின்ேறாம்.
அதாவ� ம�த்�வத் �ைறயில் சில அறி�றிகைள ைவத்� இந்த ேநாய்தான் என
ம�த்�வர்கள் எ�க்�ம் ���; வான்ெவளி, அண்டம், பிரபஞ்சம், �ரிய��ம்பம்
பற்றிய அறிவியல் க�த்�கள்; ெமாழி பற்றிய வரலாற்�க் க�த்�கள்
ேபான்றைவகளின் உண்ைமத்தன்ைமைய அதற்காக் �றப்ப�ம் விளக்கங்கைள
மனதளவில் விவாதம் ெசய்� ஏற்�க்ெகாள்கின்ேறாம். இந்தப் �ரிதைல மிக
எளிைமயாக அ�ப்பைடயாக விகித�� எண்களின் அடர்த்திப் பண்�
(Denseness Property of Rational Numbers) த�கின்ற� என்பைத
அறிக. எப்ப� என்� ேகட்கின்றிர்களா! விைட கீேழ

எனேவ, எந்த இ� விகித�� எண்க�க்�ம் அதன் சராசரி அல்ல�
ைமயப்�ள்ளி ஒ� விகித�� எண்ணாக இ�க்�ம். இச்ெசயைலப் பல�ைற
ெதாடர்ந்� ெசய்தால் இ� எண்க�க்கிைடேய எண்ணற்ற விகித�� எண்கைள
உ�வாக்க இய�ம். எனேவ இ� விகித�� எண்க�க்�ம் இைடேய எண்ணற்ற
விகித�� எண்கள் அைமந்�ள்ளன.



இந்தக் கணக்கில் என்ன இ�க்கின்ற�? என்� ேகட்கின்றிர்களா. இந்தக்
கணக்கின் (1) மற்�ம் (2) கைளச் சரி என்� எவ்வா� ஏற்�க் ெகாண்�ர்கள்?

மனதளவில் விவாதித்�த்தாேன சரி என ஏற்�க் ெகாண்�ர்கள். அ� எப்ப�?

என்� இ�ந்தால் மட்�ேம ஆக இ�க்க ���ம். என்�
(1) ஐ�ம்

என்� இ�ந்தால் மட்�ேம ஆக இ�க்க ���ம் என்�
(2) ஐ�ம் சரி எனமனதளவில் விவாதித்�த்தாேன ��� ெசய்தீர்கள். எனேவ
இவ்வாறான கணக்�கள் மனதின்கண் விவாதிக்கின்ற பயிற்ச்சிையத்
த�கின்ற� என்பதில் எந்தவித சந்ேதக�ம் உங்க�க்� இ�க்கா�தாேன!

அ�த்�

ெபா�ள்களின் எண்ணிக்ைக

இ� ெபா�ள்க�க்கிைடேய�ள்ள �ரம்



ேநரம், ேவகம்

இப்ப�யாக எத்தைனேயா நிகழ்�கள் �றிப்பிட்�ச் ெசால்�ம்ப� �ல்லிய
தன்ைம�டன் இ�ப்பைத அறிவீர்.

ப�வகாலங்கள்;இளேவனிற்காலம், ேகாைடகாலம், இைல�திர்காலம்,
�ளிர்காலம்

கிழைமகள்; திங்கள், ெசவ்வாய், �தன், வியாழன், ெவள்ளி, சனி, ஞாயி�



ெபா��; இர�, பகல்

இப்ப�யாக எத்தைனேயா நிகழ்�கள் தி�ம்ப தி�ம்ப ஒ� �ழல் தன்ைம�டன்
ெதாடர்ந்� நைடெப�வைத அறிவீரகள். இைவகள் ஒ� ெதாடர் நிகழ்வாக
இ�ந்தா�ம் அவ் நிகழ்�க�க்�ள்ேள ஒ� ஒ�ங்� ஒ� அைமப்� இ�ப்பைத
அறிவீரகள்.



அண்டெவளியின் எல்ைல

ஒ� ேகாட்��ள்ள எண்ணற்றப் �ள்ளிகள்

எண்கள்

இைவகள் ��விலிக்கான எல்ைலயற்றத் தன்ைமக்கான எ�த்�க்காட்�கள்
என்பைத அறிவீர்.

எண்களி�ம் ேமேழ ெசான்ன �ன்� விதமான நிகழ்�கள் இ�ப்பைதக் கீேழ
காண்க.

 = 0.875  = 0.84

இைவகளின் வ�த்தல் ெசயலான� ஒ� �றிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயிலான
தசம வ�வில் ����ம். இவ்வாறானைவகள் ���� தசம எண்கள் எனப்ப�ம்.

 = 0.3  = 0.14

இைவகளின் வ�த்தல் ெசயலான� ஒ� �றிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயிலான
தசம வ�வில் ���றாமல் ���றா �ழல் தசம வ�வில் இ�க்�ம்.
இவ்வாறானைவகள்���றாச் �ழல் தசம எண்கள் எனப்ப�ம். ேம�ம் தசம
எண்கள் ���றா �ழல் தசம வ�வில் இ�ந்தா�ம் அதன் பின்ன அைமப்�
(விகித�� எண்) ஒ� �ல்லிய அைமப்ைபத் த�கின்ற�. அதாவ� 11 பாகத்தில்
4 பாகம், 75 பாகத்தில் 11 பாகம் என்� ெசால்லிவிடேவா, காட்சி ப�த்தேவா,
ெகா�த்�விடேவா ���ம். இக்க�த்திலி�ந்� ஒ� எண்ணான�, (i) ����ம்
தசம விரிவாகேவா அல்ல� (ii) ���றா �ழல் தசம விரிவாகேவா இ�ந்தால் அவ்
எண்ைண விகித�� எண் என்� அைழக்கப்ப�வைத அறிவீர்.

இவ்வாறான எண்களின் தசம விரி����றாம�ம், �ழல்தன்ைம இல்லாம�ம்
இ�ப்பைத நாம் காணலாம்.

���றா மற்�ம் �ழல் தன்ைமயற்ற தசம விரிைவப் ெபற்றி�க்�ம் ஒ�
எண்ைணவிகித�றா எண் என்� அைழக்கப்ப�வைத�ம் அறிவீர்.

இங்� உங்க�க்� ஒ� சந்ேதகம் எழலாம். அந்தச் சந்ேதகம் இப்ப�யாக�ம்
இ�க்கலாம். ���றா மற்�ம் �ழல் தன்ைமயற்ற தசம விரிைவப் ெபற்றி�க்�ம்



ஒ� எண்ைணவிகித�றா எண் என்� அைழக்கப்ப�ம் ேபா� ஓர் எண் ���றா
�ழல் தசம விரிவாக இ�ந்தால் அவ் எண்ைண விகித�� எண் என்� எவ்வா�
க�த��கின்ற� நி�பணமாகின்ற� (அதாவ� இரண்�ேம ��வறா தசம
விரிைவப் ெபற்றி�ந்தா�ம்)

ேநரம், ெபா��(இர�- பகல்), கிழைமகள், ப�வ நிைலகள் ேபான்றைவகள்
���றா �ழல் தன்ைமயில் இ�ந்தா�ம் அைவகள் ஓர் ெதளிவான சரியான
நிகழ்�கைளத் த�ம் அைமப்�கேள. எனேவ இவ் �ழற்சியான� ���றா
ெதாடர்ச்சியாக இ�ந்தா�ம் “ப�வத்ேத பயிர் ெசய்ய ��கின்ற�, காலம்
ேநரங்கைளத் தீர்மானிக்க ��கின்ற�, உயிரினங்களின் பழக்க வழக்கங்கள்
சமன் ப�த்தப்ப�கின்ற�”. அவ்வாேற ஓர் எண் ���றா தசம விரிவாக
இ�ந்தா�ம் அவ்ெவண் �ழல் அைமப்ைபக் ெகாண்��ப்பின் அவ் எண்ைண
விகித�� எண் என்� க�த��கின்ற� நி�பணமாகின்ற� (p/q) என்பைத
அறிக. �மி கதிரவைன ஒர் ஒ�ங்கான �ழல் நீள் வட்டப்பாைதயில் �ற்றாமல் �ழல்
தன்ைமயற்ற ஸ்ைபரல் அைமப்பிேலா அல்ல� ேவ� அைமப்பிேலா ���றாமல்
�ற்றிக் ெகாண்��ந்தால் (0.1011001110001111

,3.012012120121212… ேபான்ற எண்கைளப் ேபால் என்�
ைவத்�க்ெகாள்�ங்கேளன்) �வியியல் நடவ�க்ைககள் என்னா�ம்
என்பதிலி�ந்� விகித�றா மற்�ம் விகித�� எண்கைள அதாவ� தசம
விரி�கைளக் ெகாண்� விகித�றா எண்கைள அைடயாளம் கா�தல் எ�ம்
கணிதக் க�த்ைதப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்.

வைரபடத் தாளில் ச�ரங்கைள வைரந்� ேதைவயான அளவில் விகித�றா
எண்கைள உ�வாக்கலாம். சில எ�த்�க்காட்�கள்

வ�ம் படத்தில் �தல் ச�ரத்தின் பரப்பள� 5 அல� ஆ�ம். இதைன அந்தச்
ச�ரத்திற்�ள் 5 சிறிய ச�ரங்கள் (1 ��ச�ரம் மற்�ம் 1 நாற்கரம் + 1

�க்ேகாணம் = 1 ச�ரம் என்றளவில், 4 நாற்கரங்கள் + 4 �க்ேகாணங்கள் = 4

ச�ரங்கள் ஆ�ம். ஏெனனில், ெபரிய ச�ரத்தின் உள்ேள இ�க்�ம் 4
�க்ேகாணங்க�ம் ச�ரத்திற்� ெவளிேய இ�க்�ம் 4 �க்ேகாணங்க�ம்
சர்வசம �க்ேகாணங்கள்) இ�ப்பைதக் ெகாண்� அறியலாம்.



இவ்வாேற அ�த்�ள்ள ச�ரத்தின் பரப்பள� 20 அல� ஆ�ம். இதைன
அந்தச் ச�ரத்திற்�ள் 20 சிறிய ச�ரங்கள் (12 ��ச�ரங்கள் மற்�ம் 8
நாற்கரங்கள் + 8 �க்ேகாணங்கள் = 8 ச�ரங்கள் ஏெனனில், ெபரிய ச�ரத்தின்
உள்ேள இ�க்�ம் 8 �க்ேகாணங்க�ம் ச�ரத்திற்� ெவளிேய இ�க்�ம் 8
�க்ேகாணங்க�ம் சர்வசம �க்ேகாணங்கள்) இ�ப்பைதக் ெகாண்�
அறியலாம்.இதிலி�ந்�  மற்�ம்  என்பனவற்றின் ேதாராய மதிப்�கைள விட,

ேவெறா� �ல்லியமான மற்�ம் மிகச் சரியான மதிப்�கைள அைவ
ெகாண்��க்கின்றன என்பைத நம்மால் காண ��கிற�. ெபாறியாளர்க�ம்
விஞ்ஞானிக�ம் பாலம் கட்�தல், கட்டடக்கைல ேவைலகள் ேபான்ற தங்கள்
பணிகைளச் ெசய்�ம்ேபா�, மிகத் �ல்லியமான மதிப்�கள் அவர்க�க்�த்
ேதைவப்ப�கின்றன. எனேவ ���கைளப் பற்றி நாம் கற்ப�
இன்றியைமயாததாகிற� என்பைத கீழ்வ�ம் உதாரணம்�லம் ேம�ம்
ெதரிந்�ெகாள்க.

சில கணக்கீ�கள் ெசய்�ம்ேபா� �ல்லிய மதிப்�கள் இல்லாத எண்க�க்�
அைவகளின் ேதாராயமதிப்பிைன எ�த்�க் ெகாள்கின்ேறாம். எ�த்�க்காட்டாக 

 = 2.23607 மற்�ம் =4.47213 ேபான்ற ேதாராய மதிப்�கைள
எ�த்�க்ெகாள்கின்ேறாம்.

எனேவ ���கைளப் பற்றி நாம் கற்ப� இன்றியைமயாததாகிற�.

அறிவியல் �றியீ�

இதற்� �ன் கணிதக் �றியீ�கள் பற்றி: கணித தகவல்கைள
ெவளிப்ப�த்த கணிதக் �றியீ�கள் பயன்ப�கின்றன. எ�த்�க்கள் எப்ப�
ெமாழி�டாக தகவல்கைள ெவளிப்ப�த்த அவசியேமா அேதேபால் �றியீ�கள்
கணிதத்தி�டாக தகவல்கைள ெவளிப்ப�த்த அவசியம். ஒ� ெமாழிைய அறிய,



பயன்ப�த்த எப்ப� அதன் எ�த்�க்கைள அறிவ� அவசியேமா அேதேபால்
கணிதத்ைத அறிய, பயன்ப�த்த கணிதக் �றியீ�கைள அறிவ� அவசியம்.
எண்கள், ெசயற்பாட்�க் �றியீ�கள், க�த்��க் �றியீ�கள், சமன்பா�கள் என
பலநிைலயிலான �றியீ�கள் கணிதத்தில் உண்�-விக்கிப்பீ�யா

கணிதக் �றியீ�களின் பட்�யல்



அறிவியல் �றியீ� என்ப� மிகப்ெபரிய அல்ல� மிகச் சிறிய எண்கைளத்
தசமக் �றியீட்�ல் வ�வைமக்�ம் ஒ� வழி�ைற ஆ�ம். இ� எண்கைள
எளிைமயாகப் பதி� ெசய்ய�ம் பயன்ப�த்த�ம் கணிதச் ெசயல்களில்



பயன்ப�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�. இதனால் இைத ஒ� ெமாழிக்� ஒப்பாகச்
ெசால்லலாம். �றிப்பாக கணினியில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் நிரல்ெதா�ப்� ெமாழிகள்
(Programming languages) அல்ல� நிரல் ெமாழிகளான சி(C) , சி++

(C++). ஜாவா(Java), ைபத்ேதான்(Python), �பி(Ruby), வி�வல்
ேபசிக்(Visual basic) ேபான்றைவகைளப் ேபான்ற�.

நீங்கள் கணினி, கணிப்பான்(calculator), எந்திரன்(robot)

ேபான்றைவகைளப் பார்த்தி�ப்பீர்கள் பயன்ப�த்தி�ம் இ�ப்பீர்கள். அைவகள்
இயங்�வதற்கான கட்டைளகைளக் �றீயீட்� ெமாழியாகேவ எ��கிறார்கள்
என்றளவில் இப்ேபாைதக்�த் ெதரிந்� ெகாள்�ங்கள்.

நிரல்ெதா�ப்� ெமாழி என்ப� ஒ� ெசயற்ைக ெமாழி. இ� ஒ� �றியீட்�
ெமாழியா�ம். இம்ெமாழியின் �லம் எந்திரங்கைள கட்டைளகள் அ�ப்பைடயாக
ெகாண்� ெசயல்பட ைவக்கலாம். ெப�ம்பா�ம் நிரல்
ெமாழிையக் கணினியில் பயன்ப�த்�கிறார்கள். ஒ� நிரல் ெமாழி �லம் அந்த
எந்திரத்தின் ெசயல்கைளத் ேதைவக்� ஏற்றவா� மாற்றலாம். இம்ெமாழியின்
�லம் ஒ� மனிதன் தன்�ைடய ேதைவக்� ஏற்ப அந்த எந்திரத்ைதப்
பயன்ப�த்தலாம். எந்திரங்கள் என்பன கணினி,
கணிப்பான்(calculator), எந்திரன்(robot) ேபான்றைவ ஆ�ம்.

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D


இயற்கணிதம்
"வ�ம்ம்ம்...ஆனா... வரா�".அேதேபால் இதற்� விைடயா "இ�க்�ம்ம்ம்... ஆனா
இ�க்கா�"- இ� இயற்கணிதத்தில் சாத்தியம். விளக்கம் பிற�.

அறி�கம்

இயற்கணிதம் கணிதத்தின் மிக �க்கியமான ஒ� ப�தியா�ம். ேம�ம்
இயற்கணிதக் கணக்�க�க்�த் தீர்�காண காண, இயற்கணிதக்
க�த்�கைளப் ப�க்க ப�க்க, �ரிந்�ெகாள்ள �ரிந்�ெகாள்ள �வாரிச�ம்
அதன்மீ� வி�ப்ப�ம் அதிகமா�ேம தவிர �ைறயா�. அ�மட்�மல்ல
அறிவியலி�ம், ச�கவியலி�ம் ஏற்ப�ம் பிரச்சைனக�க்�த் தீர்�காண�ம்,
�திர்க�க்� உரிய விைடையக் காண்பதற்�ம் மற்�ம் இயற்கணிதத்தின்�ரிதல் -

இயல்பான வாழ்க்ைகச் �ழலில் ஏற்ப�ம் பிரச்சைனக�க்�த் தீர்�காண
உதவியாக�ம், சில நிகழ்�க�க்�, எ�க்�ம் �யற்சிக�க்� உ��ைணயாக�ம்
ஒ� �க்கியக�வியாகச் ெசயல்ப�கின்ற� என்பைத இப்ப�தியில்
ெதரிந்�ெகாள்வீர்கள்..

அன்றாட�ம் அ�தின�ம் நாம் வாங்�கின்ற ஒவ்ெவா� ெபா�ள்களின்
விைல�ம் நிைலயானதா? அ�தின�ம், அ�ேநர�ம் நம் �மியின் ெவப்பநிைல
நிைலயானதா? என்றால், இல்ைல. என்�தான் ெசால்�ேவாம். அைவ மாறிக்
ெகாண்ேட இ�க்�ம்.

�வி �ரியைன ஒ� �ற்� �ற்றிவர எ�த்�க்ெகாள்�ம் காலஅள� (365.26

நாட்கள்) நிைலயானதா? என்றால், ஆம். நிைலயான�தான் மாறாத�தான் என்�
ெசால்ேவாம். நம் உடலின் உ�ப்�களின்; எ�த்�க்காட்டாக, ைக, கால், விரல்
ஆகியைவகளின் எண்ணிக்ைகப் பிறந்ததிலி�ந்� நிைலயானதா? என்றால் ஆம்
இயல்பாக நிைலயான�தான் மாறாத�தான் என்� ெசால்ேவாம். ஆனால்,

அைவகளின்ப�ம அள� நிைலயானதா? என்றால் மா�ம் மாறிக்ெகாண்ேட
இ�க்�ம் என்�தான் ெசால்ேவாம். இவ்வாறான ,மா�ம் நிைல�ம், மாற்றம்
ெகாள்ளாத, மாறாத நிைல�ம் இவ்�லக இயக்கத்திற்� ேதைவ. அவ்வாேற,
இயற்கணித க�த்�களில் மாறி மற்�ம் மாறிலி எ�ம் க�த்�கள் இ�ப்பைத
அறிக. எவ்வா� கணங்கைள ேபான்ற ஆங்கில ெபரிய எ�த்�க்களால்



�றிக்கின்ேறாேமா அவ்வாேற, இயற்கணித்தில் மாறிலிைய 

ேபான்ற ஆங்கில எ�த்�களால் �றிக்கப்ப�கின்ற� என்பைத அறிக.

இப்ெபா��, ஒ� 6 ஆம் ெப�க்கல் வாய்ப்பா� அட்டவைனைய எ�த்�க்
ெகாள்ேவாம்.

இவ் அட்டவைனையக் கவனித்தால் �தல் களத்தில் உள்ள எண்கள் மாறி
வந்தி�ப்பைத�ம் இ� 6 ஆம் வாய்ப்பா� என்பதால் �ன்றாம் களத்தில் 6 என்ற
எண் மாறாமல் இ�ப்பைத�ம் 5 ஆம் களத்தின் எண்கள் �தல் களத்தின்
எண்கேளா� சார்ந்� இ�ப்பதால் அவ்ெவண்க�ம் மாறி வந்�ள்ளைதத்
ெதரிந்�ெகாள்ள ��கின்ற�.

இங்� மாறி வ�ம் �தல் களத்தின் எண்ைண  என்�ம் இதனால் மாறி
வ�ம் ஐந்தாம் களத்தின் என்ைன  என்�ம் எ�த்�க்ெகாண்டால்
அட்டவைனைய ��க்கமாக வ�மா� எ�தலாம்.

6

இதில்  = 1, 2, 3 . . . என மதிப்பிைன ஏற்�ம்ேபா� 6 ஆம் வாய்ப்பா�
நமக்� கிைடக்கின்ற�.

சில ெபா�ட்களின் விைல நி�வனத்�க்� நி�வனம் மாறி இ�ப்பைத
அறிேவாம். கீழ் வ�ம் அட்டவைனைய எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.



இங்�, சர்க்கைரயின் விைல, கடைலமாவின் விைல, ெநய்யின்விைல
�ைறேய  எனக் ெகாண்டால் நமக்�ச் சர்க்கைர 2 கி.கி, கடைலமா� ½

கி.கி , ெநய் 2 கி.கி ேதைவெயனில் ெபா�ட்களின் ெமாத்தவிைலைய

 என்� எ�தலாம். இங்� ெபா�ட்களின் ெமாத்தவிைலைய
எனக் ெகாண்டால்

ஆ�ம்.இைதச் சமன்பா� (1) எனக் ெகாள்ேவாம்.

எனேவ, கைட A–ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால்
என்�(1)–ல் பிரதியிட

(2

எனேவ ₹ 1,010.00

ஆகேவ, கைட A –ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால், ெபா�ட்களின்ெமாத்த
விைல₹

கைட B –ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால் என்� (1)

–ல் பிரதியிட

(1)  (2

எனேவ, ₹ 1,024.50

ஆகேவ, கைட B –ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால், ெபா�ட்களின் ெமாத்த விைல
₹

எனேவ,இங்� ₹ 1,010.00

கைட C –ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால் என்� (1) –

ல் பிரதியிட

(1)  (2



எனேவ, இங்� ₹ 999.50

ஆகேவ, கைட C –ல் ெபா�ட்கள் வாங்கினால், ெபா�ட்களின் ெமாத்த விைல
₹

ஆக, இந்தக் கணக்ைகப் ெபா�த்தவைர ெபா�ட்களின் விைல மட்�ம் மாறி
வ�வைத�ம் ெபா�ட்களின் அள� மாறாமல் இ�ப்பைத�ம் அறிக. இதிலி�ந்�
இயற்கணிதத்தில் �றப்ப�ம் மாறி மற்�ம் மாறிலி ஆகியவற்றின் கணிதச்
சிந்தைனையப் �ரிந்�ெகாள்க.

நம் யாவ�க்�ம் �திர் கணக்�கைளத் தீர்ப்பதில் ஆர்வம் உண்�. வ�ம் ஒ�
�திர் கணக்ைகப் பா�ங்கள்.

�ன்� ஆட்ேடா �ைரவா்கள் காப்பி ��க்க கைடக்�ச்
ெசல்கின்றனர்...�வ�ம் ஆ�க்� ஒ� காப்பி ��த்�விட்� 15 �பாையப்
ேபரரிடம்ெகா�க்கின்றனர். ேபரர் அைத �தலாளியிடம் ெகா�த்த�ம்.. �தலாளி
ஆட்ேடா�ைரவா்கள் தன் நண்பர்கள் என்� ெசால்லி 5 �பாைய அவா்களிடேம
தி�ப்பிக் ெகா�த்�வி�ம்ப� ��கிறார். ஆனால் ேபரர் ஆ�க்� ஒ� �பாைய
அவா்களிடம் ெகா�த்�விட்� மீதி 2 �பாையத் தான் எ�த்�க்ெகாள்கிறார்.

ஆக இப்ேபா� ஆட்ேடா �ைரவா்கள் ஒ� காப்பிக்� 4 �பாய் வீதம் 12 �பாய்
ெகா�த்�ள்ளனர். ேபரர் எ�த்த 2 �பாைய ேசர்த்தால் 14 �பாய் தான்வ�கிற�.

அப்ேபா மீதி 1 �பாய் எங்ேக?

இப்�தீர்க்கான விைடையக் கணிக்க ேநர�யாக �யற்சி ெசய்தால் விைட
கிைடக்கா�. ஆனால் இயற்கணித �ரிதல் இ�ந்தால் இக்ேகள்விக்கான விைடைய
அல்ல� பதிைலப் ெபற���ம். எப்ப� என்கின்றீர்களா? ெதாட�ங்கள்.

இந்தக் கணக்ைக ெவ�ம் �ட்டல், கழித்தல் ெகாண்� கணக்கிடாமல்
ெகா�க்கல் - வாங்கல் அல்ல� வர� - ெசல� என்�ம் க�த்ைத ைமயமாகக்
ெகாண்� கணக்கிட ேவண்�ம்.

இங்ேக நாம் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ய� �தலில், ஆட்ேடா �ைரவர்கள்
ஒவ்ெவா�வ�ம் காப்பிக்காகக் ெகா�த்தப்பணம் 5 �பாய் ஆ�ம். அப்ெபா��
ெமாத்தமாகக் காப்பிக்�க் ெகா�த்தப் பணம் 15 �பாயாக இ�க்கின்ற�. இைத
வ�மா� எ�திக்ெகாள்ேவாம்.

 அல்ல�3  இைத சமன்பா� (1) எனக் ெகாள்ேவாம்.



அ�த்�, “ஆட்ேடா �ைரவர்கள் என் நண்பர்கள்” என்� ெசால்லி கைடக்காரர்
ேபரரிடம், “இந்தாப்பா இந்த 5 �பாைய அவர்களிடேம தி�ப்பிக்
ெகா�த்��”என்� ெசால்லி ேபரரிடம் 5 �பாையக் ெகா�க்கின்றார். பிற�,

அதில் ேபரர் 2 �பாைய எ�த்�க் ெகாண்�விட்� �ைரவர்களிடம் 3 �பாைய
மட்�ம் த�கின்றான். இதனால், ஆட்ேடா �ைரவர்கள் ஒவ்ெவா�வரின் காப்பி
ெசல� 5-லி�ந்� 4 �பாயாக �ைறகின்ற�. அப்ெபா�� �ைரவர்கள்
காப்பிக்காக் ெகா�த்த ெமாத்தப் பணம் 15 �பாயிலி�ந்� 12 �பாயாகக்
�ைறகின்ற�. இங்ேக ேபரர் 2 �பாைய எ�த்�க் ெகாண்டதால் அப்பணம்
ஆட்ேடா �ைரவர்க�க்� வந்� ேசராததால் அவர்கள் கப்பிக்காகச் ெசய்த ெசல�
12 �பாயாகத்தான் இ�க்�ம். எனேவ 10 �பாய் கைடக்காரர்க்�ம் 2 �பாய்
ேபரர்க்�மாகச் ேசர்த்�க் காப்பிக்காகக் ெகா�க்கப்பட்ட ெமாத்தப்பணம் 12

�பாயாககின்ற�. இைத(1) லி�ந்� வ�மா� எ�திக்ெகாள்ேவாம்.

(1) ⟹

⟹

⟹

⟹

இங்ேக இந்த 12 �பாயான� �தலில் அட்ேடா �ைரவர்கள் காப்பிக்காகக்
ெகா�த்த15 �பாயில் ேபரர் தி�ப்பிக்ெகா�த்த 3 �பாையக் கழித்ததால்
வந்த�.

ஆனால், ேகட்கப்பட்ட கணக்கில், ஆட்ேடா �ைரவா்கள் ஒ� காப்பிக்� 4

�பாய் வீதம் 12 �பாேயா� ேபரர் எ�த்�க்ெகாண்ட 2 �பாைய�ம் ேசர்த்�க்
கணக்கிட்டததில்தான் தவ� இ�க்கின்ற�.

எப்ப�?

ஆட்ேடா �ைரவா்கள் ஒ� காப்பிக்� 4 �பாய் வீதம் ெமாத்தம்12 �பாய்
ெகா�த்�ள்ளார்கள். இந்தப் பணத்திேலேயதான் ேபரர் எ�த்�க் ெகாண்ட ₹ 2

இ�க்கின்ற�. ஏெனனில் ேபரர் தன்னிடம் உள்ள இரண்� �பாைய ஆட்ேடா
�ைரவர்களிடம் தி�ப்பிக் ெகா�க்கவில்ைல. அதனால் இரண்� �பாையக் கழிக்க
வில்ைல. எனேவ, கழிக்காததால் ₹ 12–லிேலேய ₹ 2 -ம் இ�க்கின்ற�. அதனால்
ம�ப��ம் இரண்� �பாைய ₹ 12 –ேயா� �ட்�ய� தவ�. அந்தத்
தவறினால்தான், ₹1 எங்ேக? என்�ம் ேகள்வி இங்ேக எ�ந்த�. எவ்வாெறனில்,

4+4+4 = ₹12 உடன் ₹3 –ைனத்தான் ேசர்த்� ₹ 15 –க்கானகணக்ைகச்
ெசால்ல ேவண்�ம். அவ்வாறில்லாமல் ₹2 ஐ ேசர்த்�க் கணக்ைகச் ெசான்னதால்



₹1 காணாமல் ேபாய்விட்ட�. அதாவ�, நீ கைடயில் ₹ 77–க்� வாங்கிய ஒ�
ெபா��க்� ₹1௦௦ ஐத் த�வதாக ைவத்�க் ெகாள்ேவாம். இதனால் கைடக்காரர்
உன்னிடம் ₹ 23-ைன மீதியாகத் த�கின்றார். அப்ெபா�� ெகா�க்கப்பட்ட மீதித்
ெதாைகயிைன நீ எவ்வா� சரி பார்ப்பாய். ₹ 77 +₹ 23= ₹ 1௦௦ என்�தாேன சரி
பார்க்க ���ம். அவ்வா�தான் காப்பி கணக்கி�ம் ₹ 12 + ₹ 3 = ₹ 15 என்�
மட்�ேம மட்�ேம கணக்கிட ேவண்�ம்.

எனேவ, இவ்வா�ம், இன்�ம் பிற �ரிந்� ெகாள்ள இயலாத க�த்�கைளக்
ெகாண்ட மிக�ம் க�னமான ெதாடர்�கைளச் ��க்கமாக, ெதளிவாக, ேவகமாக
மற்�ம் ேகட்பவர்கைளச் சிந்திக்�ம்ப�யாக எ�த்�க்��வதற்� , இயம்�வதற்�
இயற்கணிதக் க�த்�கள் ேப�தவியாக இ�க்�ம்..

�ரிந்� ெகாள்ள இயலாத க�த்�கைளக் ெகாண்ட மிக�ம் க�னமான
ெதாடர்�கைளச் ��க்கமாக, ெதளிவாக, ேவகமாக மற்�ம் ேகட்பவர்கைளச்
சிந்திக்�ம்ப�யாக எ�த்�க்��வ�, இயம்�வ� இயற்கணிதக் க�த்�களா�ம்-
கணித வல்�நர்கள்.

ஓர் எ�த்�க்காட்�

அம்மா உன்னிடம் கைடக்�ச் ெசன்� அைரக்கிேலா �வரம் ப�ப்�ம் ேசாப்�
ஒன்�ம் வாங்கிவரச் ெசால்லி �பாய் 100 ஐ த�கின்றார் என்�
ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உடேன நீ கைடக்�ச் ெசன்� இரண்� ெபா�ள்கைள�ம்
வாங்கி வந்� அம்மாவிடம் ெகா�த்�விட்� மீதி சில்லைரயாக �பாய் 35 ஐ
ெகா�க்கின்றாய். அப்ெபா�� அம்மா உன்னிடம், “ஒவ்ெவான்�ம் என்ன விைல?'

என்� ேகட்க”, நீ பதில் ெதரியாமல் �ழிக்க..., அம்மாேவா �ைறக்க...

இந்தச் �ழ்நிைலயில் ேசாப்பின் விைல ேசாப்பில் உள்ளதால் அதன் விைலைய
25 �பாய் என்� ெசால்லி வி�கின்றாய். ஆனால் ப�ப்பின் விைல? உடேனேய
மனதிற்�ள்ேளேய கணக்�ப்ேபாட்� ப�ப்� 40 �பாய் என்� �றிவி�கின்றாய்.

ஆனால் இைதேய இயற்கணித�ைறயில் வ�மா� கண்கிடலாம்.

ப�ப்பின் விைல + ேசாப்பின் விைல = ெசல�

ப�ப்பின் விைல + 25 = 65

ப�ப்பின் விைல = 65 - 25

என்� ப�ப்பின் விைலையக் கணக்கி�ேவாம் ப�ப்பின் விைல ெதரியா�.

எனேவ இைத x என்� ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். எனேவ ப�ப்பின் விைல மற்�ம்
ேசாப்பின் விைல இைவகளின் ெமாத்த விைல அல்ல� ��தல் என்பைத



+ 25 = 65

என்� சமன்பாடாக எ�தலாம். எனேவ சமன்பாட்�ற்கான தீர்�கா�ம்
விதிப்ப�

 = 65 – 25 = 40

என்� ப�ப்பின் விைலைய ஓர் ஒ�ங்� வழி�ைறயில் எ�தி
கண்�ப்பி�க்கலாம். இ� எளி�. அ�த்� சற்�க் க�னமான தீர்� ஒன்ைறப்
பார்ப்ேபாம்.

ஒ�வர் ஒ� வீட்�மைன ஒன்றின் அைமப்ைப எ�திெகாண்� வந்ததில் ஏேதா
காரணத்தால் மைனயின் நீளத்தின் அள� மட்�ம் அழிந்�விட்ட� என்�
ைவத்�க்ெகாண்டால் நீளத்தி்ன் அளைவ எளிய �ைறயில் காண���ம்.

மைனயின் அகலம் 40 அ�, நீளம் ெதரியவில்ைல ஆனால் பரப்பள� 1400

ச.அ என்றி�ப்பதால் இதற்கான தீர்� ேவண்� அைமக்கப்ப�ம் சமண்பா�

40 = 1400

இைதச் சமன்பாட்�ன் விதியின்ப� தீர்க்க

 =  =35

ஆக மைனயின் நீளம் 35 அ� என்� எளிதாகக் கணக்கிட ��ந்தைத
அறிக.

இன்�ம் சற்� க�னமான கணக்� ஒன்�

சில தனியார் நிதிநி�வனங்கள் கடன் ெகா�க்�ம்ேபா� கடன்
ெதாைகக்�ரிய ஒ�மாத வட்�ைய பி�த்தம் ெசய்� மீதித் ெதாைகையேய
கடனாகக் ெகா�ப்பார்கள்.

எ�த்�க்காட்டாக மாதம் 2.5% வட்�வீதத்தில் �1000-த்ைதக் கடனாகப்
ெபற்றால் ைகயில் �975 மட்�ேம ெகா�ப்பார்கள். இதற்கான கணக்கீ�

கடன் ெதாைக =�.1000

வட்�வீதம் = 2.5%(மாதம்)



எனேவ

ஒ�மாத வட்�= 1000  = 25

ஆக,

.

ஆனால் இயற்கணித�ைறயில்

1000  0.975 = 975 என்� எளிதாகக் கணக்கிட���ம். எவ்வாெறனில்

கடன் ெதாைகைய A என்க. வட்�விதம் மாதம் 2.5% எனில்

ெகா�க்கப்பட ேவண்�ய பணம்

இப்ப�யாக வட்�க்ேகற்ற வைகயில் அதாவ� 1 லி�ந்� வட்�வீதத்ைதக்
கழித்�வ�ம் விைடையக் கடன் ெதாைகயால் ெப�க்�ம் �ைற �லபமாக
இ�ப்பைத அறிக.

இப்ப�யாகக் கணக்கி�ம் �ைறையச் �லபமாக்கி தீர்�காண உ�ைணயாக
இ�க்�ம் இயற்கணித வழி�ைறகைளப் �ரிந்� ப�த்தல் நலம்தாேன.

இவ்வாேற இன்ெனா� �ழப்பத்திற்�

எ�த்�க்காட்டாக ைகயில் 9 �பாய் இ�க்கின்ற�. இதில் 5 �பாய் ெசல�
ெசய்தாகிவிட்ட� எனில் மீதி எவ்வள�? இதற்� 9 – 5 = 4 என்� பதில்
�றிவி�ேவாம். ஆனால் ைகயில் 5 �பாய் இ�க்க 9 �பாய் ெசல� ெசய்தால் மீதி
எவ்வள�? இதற்� விைட(?)யாக வ�ம் 4 �பாையப் பற்றாக்�ைற
ெதாைகயாகேவா அல்ல� கடன் ெதாைகயாகேவா தாேன �றிப்பிட ேவண்� வ�ம்.
இைதத்தான் $-$4; (5-9) என்� இயற்கணிதத்தில் �றிப்பி�வைத அறிக.

எ�த்�க்காட்டாக ஒ� ெசயலில் 10 �பாய் லாபம், ஒ� ெசயலில் 5 �பாய்
நட்டம், ஒ� ெசயலில் 6 �பாய் நட்டம், 15 �பாய் லாபம் எனில் நைடெபற்ற ெமாத்த
ெசயலின் ��விைன அறிய �ற்ப�ம்ேபா� எைத எைத �ட்ட ேவண்�ம்; கழிக்க
ேவண்�ம் என்ற ேயாசைனெயல்லாம் ஒ��றம் ைவத்�விட்�, ெசயலின் விைளவால்



கிைடத்த மதிப்�கைள அதன் தன்ைமக்ேகற்ப அதாவ� லாபம்-நட்ட
தன்ைமக்ேகற்ப அதாவ� லாபத்திற்� + ம், நட்டத்திற்� - மான அதனதன்
�றிேயா� + 10 - 5 - 6  + 15  =  14 )$ அல்ல� (

) அல்ல� ( ) அல்ல� (

) என்� எப்ப� இடம்மாற்றி அவ்ெவண்களின் �றிேயா�
இைணத்� எ�தினா�ம் விைடமாறாம�ம் �ழப்பமில்லாம�ம் விைட ெதளிவாகக்
கிைடப்பைத அறிக. இயற்கணிதத்தின் அ�ப்பைடேய இந்தக் க�த்தாற்றல்தான்.

�ற்பாைலகளில் �லின் ெநம்பைர (�லின் ெநம்பர்(Yarn count) என்ப�,

�லின் த�மைன�றிப்பிட உத�ம் ஒ� அல� ஆ�ம். இந்தெநம்பர், �லின் எைட
அலைக�ம், நீளத்தின் அலைக�ம் ெதாடர்�ப�த்தி கணக்கிடப்ப�கிற�) அதன்
தரத்திற்காக தின�ம் ேசாதிப்பார்கள். ஏெனனில் �ல் தயாரிப்பின் ��வில்
திரிக்கப்பட்ட �லின் ெநம்பர் அவர்கள் அைமத்த ெநம்பர்(count)

ெகாண்ட�லாக இல்லாமல் சற்� ஏறக்�ைறய இ�க்�ம். எ�த்�க்காட்டாக
அைமத்த ெநம்பர் 50s என்� ைவத்�க்ெகாண்டால் திரிக்கப்பட்ட �லின் ெநம்பர்
48s �தல் 52s ற்�ள் இ�க்க ேவண்�ம். இதைனத்தான் ேசாதிப்பார்கள். இந்த
ேசாதைனயின் ேபா�தான் �லின் எைட ஒ� மாறியாக அைமகின்ற�. அதற்கான
கணக்� வ�மா�

�லின் ெநம்பர் = 64/�லின் எைட

64 மாறிலி. ஆனால் �லின் எைட மா�ம். ஏனேவ இ� ஒ� மாறியாக
இ�ப்பதால் அதைன  என�ம் �லின் ெநம்பைர c என�ம் ைவத்�க்ெகாண்டால்

ேசாதைனக் �டத்தில் எைட க�விேயா� ஒ� கணிப்பாைன
இைணத்தி�ப்பார்கள். அந்தக் கணிப்பானில் இந்தச் �த்திரத்ைதத்தான் நிரல்
ெமாழியாக எ�தி�ப்பார்கள். இதனால் �லின் எைடக்ேகற்ப அந்தக் கணிப்பான்



�லின் ெநம்பைரக் கணித்�க் ��ம். இதனால் ேசாதைன மிக எளிதாக
நிைறவைட�ம்.

இனி

இயற்கணிதக் க�த்�கள்

இப்�லக உயிரினங்கைளப் பற்றி நீ அறிவாய். உயிரினங்களில் தாவரங்கள்,

விலங்�கள், பறைவகள், �ச்சிகள், �ண்�யிர்கள் ேபான்ற பல உயிரிகள்
உள்ளைத�ம், அைவ ஒவ்ெவான்றி�ம் பல வைககள் இ�ப்பைத�ம் ஒவ்ெவா�
வைகக்�ம் பல இனங்கள் இ�ப்பைத�ம், அைவகள் அைமப்பா�ம் ெசயலா�ம்
ேவ�ப்பட்��க்கின்றன என்பைத�ம் நீ ெதள்ளத்ெதளிவாக அறிவாய்.

ஆனால், அைவகள் உண�ட்டல், �வாசம், கடத்�தல், கழி� நீக்கம் ேபான்ற
சில அ�ப்பைட வாழ்க்ைக இயக்கச்ெசயல்கள் �லம் தங்க�ைடய வாழ்க்ைக
இயக்கத்ைதத் ெதாடர்ந்� நிைலநி�த்திக் ெகாள்கின்றன என்பைத நீ அறிவியல்
க�த்தாகத் ெதரிந்� ெகாண்��க்கின்றாய்.

எனேவ, அைமப்பா�ம், ெசயலா�ம் ேவ�பட்��க்�ம் உயிரிகள் வாழ்க்ைக
இயக்கச்ெசயல்கள் �லம் தங்க�ைடய வாழ்க்ைக இயக்கத்ைதத் ெதாடர்ந்�
நிைலநி�த்திக் ெகாள்கின்றன.

இவ்வாேற, கணிதத்தில் எண்ணிய�ம், இயற்கணித�ம் அைமப்பா�ம்
ெசயலா�ம் ேவ�பட்��ப்பி�ம் கணிதத்தின் அ�ப்பைட ெசயல்கள் �லேம
தங்கைள வளர்த்�க் ெகாண்��க்கின.

அதாவ�, �ட்டல், கழித்தல், ெப�க்கல், வ�த்தல் மற்�ம் காரணிகள்,

வர்க்கம், வர்க்க�லம், மீப்ெப� ெபா� வ�த்தி, மீச்சி� ெபா� மடங்�,

விகித�� எண்கள், தன்ைமகைள ஆராய்தல், �திய அைமப்�கைள
உ�வாக்�தல், வாக்கிய கணக்�கள் இன்�ம் பிற ெசயல்கள் �லம்
எண்ணியலின் கணிதக் க�த்�கள் வளர்த்ெத�க்கப்பட்�ள்ளைதப் ேபாலேவ
இயற்கணிதக் க�த்�க�ம் வளர்த்ெத�க்கப்பட்�ள்ளைத அறிக.

வாழ்க்ைக இயக்கச் ெசயல்கள் என்ப�, உடலிைன நிைல நி�த்�வதற்கானப்
பல்ேவ� உ�ப்�கள் ஒ�ங்கிைணந்� ெசயல்படக்��ய ெசயலியல் நிகழ்ச்சியா�ம்.
இ� உயிரிக�க்கான அறிவியல்க�த்�.

இயற்கணிதச் ெசயல்கள் என்ப� இயற்கணிதக் க�த்�கைள
வளர்த்ெத�ப்பதற்கான மாறிகள், மாறிலிகள், மற்�ம் உ�ப்�கள் இைவகைளக்



ெகாண்� கணிக்கப்பதற்கான ெசயலியல் �ைறயா�ம். இ� எண்க�க்கான
கணிதக் க�த்�.

எனேவ, எண்ணியலில் ேமற்�றிப்பிட்�ள்ள ெசயல்களின் கணக்�களில்
எந்தளவிற்� �ரித�ம், தீர்� கா�ம் திற�ம் உனக்� உள்ளேதா அந்தளவிற்�
இயற்கணிதம் உனக்� எளிைமயாக இ�க்�ம். ேபாலச் ெசய்தல் என்�ம் �ரிதல்
இங்� உ��ைணயாக உனக்� இ�க்�ம் என்ப� மட்�மல்லாமல் கணிதச்
சிந்தைனக்� அப்பாற்பட்�ம் வாழ்வின் பல்ேவ� நிகழ்�களில் உ��ைணயாக
இ�க்�ம்.

ேபாலச் ெசய்தல்

இைசக் க�விகளான வீைண�ம் கிதா�ம் தந்திவாத்திய வைக
க�வியா�ம். அைமப்பில் இைசெயாலியில் ேவ�ேவறானைவயாக இ�ந்தா�ம்,
இைசப்பதில் – வாசிப்பதற்�த் ேதைவயான இரண்� ைகவிரல்களின் அைச�கள்
ஏறத்தாழ ஒேர மாதிரியாகத்தான் இ�க்�ம். இதனால் ஒன்ைற வாசிக்கத்
ெதரிந்தவரால் மற்ெறான்ைற மிக எளிதாக விைரவாக வாசிக்கக் கற்�க்
ெகாள்ள���ம். காரணம் ேபாலச் ெசய்தல்.



விைளயாட்�களில் ேகரம்ேபார்�, பில்லியர்ட்ஸ் இைவயிரண்�க்�ம்
ேதைவயான சில �ட்பங்கள், உத்திகள் ஒேர மாதிரியான ெசயல்பாட்�ைனக்
ெகாண்��க்�ம். அதனால், “அைதப்ேபாலேவதான் இ��ம்” என்ற அ�ப்பைடயில்
ஒ� விைளயாட்ைட விைளயாடத் ெதரிந்தவரால் இன்ெனா� விைளயாட்ைட�ம்
மிக எளிதாக விைரவாக கற்�க் ெகாள்ள���ம். காரணம் ேபாலச் ெசய்தல்.

இவ்வாறாக எத்தைனேயா நிகழ்�களில், கற்பைவகளில் இந்தப் ேபாலச்
ெசய்தல், ேபாலப் �ரிதல் என்�ம் சிந்தைன �திர்வான� நம் பழக்கப் பயிற்சிக்�
மிக�ம் உ��ைணயாக இ�க்�ம். இப்பயிற்சிைய அழகாக அற்�தமாக
உங்க�க்� இயற்கணிதத்தின் பல கணக்�கள் த�கின்றன.

எ�த்�க்காட்டாக, உங்கள் பாடத்தில் காரணிப்ப�த்�தல் எ�ம்
கணக்கிற்கான விளக்கம் வ�மா� �றப்பட்�ள்ளைதக் கவனி�ங்கள்.

காரணிப்ப�த்�தல் (Factorisation)

ெபா�வாகக் காரணிப்ப�த்�தல் என்ப� ெப�க்கலின் தி�ப்�ைகச்
(reverse) ெசயல்பாேட ஆ�ம்.

எ�த்�க்காட்�கள் :

(i) 3 ைய�ம், 5 ைய�ம் ெப�க்�ம்ேபா� 15 கிைடக்�ம். 15 ஐக்
காரணிப்ப�த்�ம்ேபா� 3, 5 காரணிகளாகக் கிைடக்�ம்.

(ii) மற்�ம் ஐப் ெப�க்�ம்ேபா�, 

கிைடக்கிற�.

 ஐக் காரணிப்ப�த்�ம்ேபா� மற்�ம் 
ஆகியன காரணிகளாகக் கிைடக்கின்றன.

பல்��ப்�க் ேகாைவகளின் வ�த்தல் (Division of Polynomials)



வ�க்க கிைடக்�ம்வ�வம் மீதி வ�ப்பான்வ�க்க கிைடக்�ம்வ�வம் மீதி வ�ப்பான்
11ஐ4ஆல் (4×2)+3 3 4

22ஐ11ஆல் (11×2)+0 0 11

13 மற்�ம் 5 என்ற இ� எண்கைள எ�த்�க் ெகாள்ேவாம். 13 ஐ 5 ஆல்
வ�க்�ம் ேபா� ஈ� மற்�ம் மீதி என்ன? ஈ� 2 மற்�ம் மீதி 3. இைதேய 13

என்பைத என எ�தலாம். தற்ேபா� �யன்� பார்ப்ேபாம்.

ேமற்கண்ட எ�த்�க்காட்�களிலி�ந்�, மீதியான� வ�த்திைய விடக்
�ைறவான� என்ப� ெதளிவாகிற�. மீதி �ச்சியெமனில் வ�ப�ம் எண்ணான�
வ�த்தியின் மடங்கா�ம் எனக் �ற இய�ம்.

ஒ� பல்��ப்�க் ேகாைவைய மற்ெறா� பல்��ப்�க் ேகாைவயால் வ�க்க
இய�மா? எ�ம் ேகள்விக்� ‘இய�ம்’ எ�ம் பதிைல வழக்கமான எண்
வ�த்தைலப் ேபால வ�க்கலாம் எ�ம் �யற்ச்சியின் விைளவாகேவ �ற��ந்த�
என்பைத அறிக.

எனேவ மீப்ெப� ெபா� வ�த்தி காண்க, வ�த்தல் �ைறயில் ஒ�
பல்��ப்�க் ேகாைவக்� வர்க்க�லம் காண்க ேபான்ற கணக்�கைள
எண்ணியலில் மிைக ��க்களில் எவ்வா� கா�கின்ேறாேமா அவ்வாேற
இயற்கணிதத்தி�ம் காண���ம் என்பைத அறிேவாம். இதனால் இக்
கணக்�கைளப் ேபா�வதின் �லம் ேபாலச் ெசய்தல், ேபாலப் �ரிதல் என்�ம்
சிந்தைன �திர்வான� நம் பழக்கப் பயிற்சிக்� மிக�ம் உ��ைணயாக
இ�க்�ம்.

இந்த �யற்சி, பயிற்சி மனக்கணக்�க்� மிக�ம் வலிைமச் ேசர்க்�ம்.
நடனஅைச�கைள, விைளயாட்�களின் சில�ட்பங்கைளப் ேபாலப்�ரிதல் என்ற
அ�ப்பைடயிேலேய கற்�க்ெகாள்கின்ேறாம்.

ச�க நிகழ்�களில் இயற்கணித �ற்ெறா�ைமகளி்ன் பங்�

மிக�ம் க�னமான ெதாடா்�கைளக் �ட சிந்திக்க ைவப்பதின் �லம்
��க்கமாக, ெதளிவாக, ேவகமாகக் கணித்திட இயற்கணிதக் க�த்�கள்
�ைண �ரிகின்றன என்பதில் �ற்ெறா�ைமகளி்ன் பங்� பற்றி...

இதைன இதனால் இவன்��க்�ம் என்�

அதைன அவன்கண் விடல். �றள்(517)



ஒ� ெசய�க்�த் த�தி�ைடயவைன ஆராய்ந்� ெதளிந்த பின்னர், அவைன
அந்த ேவைலக்�த் த�தி�ைடயவனாகச் ெசய்தல் ேவண்�ம். வள்�வன் வாக்�

ஒ�சிலர் மட்�ேம சில ேவைலக�க்�ச் சரியாகப் ெபா�ந்�வார்கள்.

அதாவ� அவர்களால் மட்�ேம அந்தக் �றிப்பிட்ட ேவைலையச் சரியாக
ெசம்ைமயாக ெசய்ய���ம். எனேவ ேதைவயான ெசயல்பாட்�க்�ரிய
�யற்சிக�க்�ம், அ���ைறக�க்�ம் ஏற்ப ெபா�த்தமானவர்கைள,

ெபா�த்தமானைவகைள அலசி ஆராய்ந்� ேதர்ந்ெத�க்�ம் திறன் ஒவ்ெவா�
நிர்வாகப் ெபா�ப்பாளர்க�க்�ம் ஏன் யாவ�க்�ேம ேதர்ந்ெத�த்தல்
என்பதற்கான �ழல் அைம�ம்ேபா� அதற்கான திறன் ேதைவப்ப�கின்ற�.

ஆய்�க�க்�த் ேதைவயான ெபா�த்தமான �த்தகங்கள் மற்�ம் தகவல்
ெபட்டகங்களிலி�ந்� ேதைவயான திரள்கைளத் திரட்ட ேவண்��ள்ள�.

உன் திற�க்�ம், அறி�க்�ம், வி�ப்பத்திற்�ம் ஏற்ற உயர்ப�ப்பிைனத்
ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்��ள்ள�.

ஆய்�க�க்�ம், கண்�பி�ப்�க�க்�ம் ெபா�த்தமானைவகைளத்
ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்��ள்ள� .இதற்� தி�. அப்�ல்கலாம் அவர்களின் ஒ�
கண்�பி�ப்ைப எ�த்�க்காட்டாகச் ெசால்லாம். ெசயற்ைகக்ேகாள் மற்�ம்
ஏ�கைணகளில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் எைட �ைறவான ெபா�ைளக் ெகாண்�
மற்�த்திரனாளிக�க்� உத�ம்வைகயில் எைட �ைறவான கால்
உபகரணங்கைளக் கண்�ப்பி�த்ைதச் ெசால்லலாம்.

இலக்கிய பைடப்�க�க்கான ெபா�த்தமான இனிய ெசாற்ெறாடர்கள், மர�த்
ெதாடர்கள், பழெமாழிகள், உவைமகள் ேபான்றைவகைளத் ேதர்ந்ெத�க்க
ேவண்��ள்ள�. காரணம், நச்ெசன்� கற்பவர் மனைதக் கவ்வேவண்��ள்ள�.



எ�த்�க்காட்டாக, ந��ல ெகாஞ்சம் பக்கத்த காேணாம் (ஒ� விபத்தில்
மண்ைடயில் அ�ப்பட்டதால் �றிப்பிட்ட சில கால நிைன�கள் மறந்தைதக்
க�வாகக் ெகாண்ட கைதயின் தைலப்�) , ெமளன ராகம் (�ரண்பா� என்பைத
உணர்த்�ம் உவைம) ேபான்ற வித்தியாசமான சிறந்த கைதக்ேகற்ற தைலப்�கைளத்
ேதர்ந்ெத�ப்பைதச் ெசால்லலாம்.

திைரப்படங்களில் கைதக்ேகற்ற ந�கர்கள், பாடல்கள், ெதாழில்�ட்பக்
கைலஞர்கள், களம் இன்�ம் எத்தைனேயா விடயங்க�க்�ப்
ெபா�த்தமானைவகைளத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்��ள்ள�.

ேபான்மிகைள(Memes) உ�வாக்க ெபா�த்தமான காட்சிகைளத் ேதர்ந்ெத�க்க
ேவண்��ள்ள�. இப்ப�யாகச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம். அந்தளவிற்�
எங்�ம் எதி�ம் ெபா�த்மானைவகைளத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்��ள்ள�.

எ�த்�க்காட்டாக ( )2 ஐ எ�த்�க்ெகாள்ேவாம். இதன் விரிைவ
ேநர�யாக இயற்கணித ேகாைவ ெப�க்கல் விதியின்ப�

என்� விைடயிைனக் காணலாம். ஆனால் இன்ெனா� �ைறயில் இதைன
விைரவாக காண���ம். அதாவ� இயற்கணித �ற்ெறா�ைமையப் பயன்ப�த்தி
��க்கமாக, ெதளிவாக, ேவகமாக மற்�ம் சிந்திக்�ம்ப�யாக விைடகாண���ம.

விளக்கம் வ�மா�



�தலில் இக்கணக்கிற்�ப் ெபா�த்தமான இயற்கணித �ற்ெறா�ைமைய
ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம். பிற� ேதர்ந்ெத�த்த �ற்ெறா�ைமைய அப்ப�ேய
மனதில் நி�த்திக் ெகாண்� கணக்கி�ம் ேகாைவயின் உ�ப்ைப�ம்
�ற்ெறா�ைமயின் உ�ப்ைப�ம் ஒன்றன் மீ� ஒன்றாகப் ெபா�த்தி
�ற்ெறா�ைமயின் விரிவின் ப�ேய கணக்கின் விரிைவ (விைடைய) காண
ேவண்�ம் .

அதாவ�,

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

இைவகள் மிக �க்கிய இயற்கணித �ற்ெறாைமகள் ஆ�ம். இைவகள் பல
இயற்கணிதக் கணக்�கைளத் தீர்க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.

இைவகளி�ந்� ேமற்கண்ட கணக்கிற்�ப் ெபா�த்தமான �ற்ெறா�ைமயாக 

 என்பைத ேதர்ந்த்ெத�த்�க் ெகாள்கின்ேறாம். அ�த்�
ெகா�க்கப்பட்டக் கணக்� )2-ல் உள்ள  உடன் ஐ�ம் உடன்  ஐ�ம்
ெபா�த்தி விரிைவ

= , = , = 

என்பதாக மனதிேலேய கணக்கிட்� விைடைய எ��கின்ேறாம்.

எனேவ,

)2

இவ்வாேற, (95)2 என்பதைன த�ந்த �ற்ெறா�ைமையப் பயன்ப�த்தி
மதிப்பி�க. என்றேகள்விக்� விைட காணேவண்�மானால் ெபா�த்தமான
�ற்ெறா�ைமயிைனத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம் என்பைத அறிவீர்.



இக்கணக்கிற்� �ற்ெறா�ைமையப் பயன்ப�த்த ேவண்��ள்ளதால் �தலில்,

�ற்ெறா�ைமையப் பயன்ப�த்�ம் வைகயில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள எண்ைண மாற்றி
எ�தேவண்�ம்.

எனேவ, (95)2 என்பைத (100-5)2 என்� ( a-b)^2 என்�ம்
�ற்ெறா�ைமையப் பயன்ப�த்�ம் வைகயில் எ��கின்ேறாம். பிற� விைடையக்
காண விைழகின்ேறாம். இப்ப�யாக ெகா�க்கப்பட்ட கணக்கிற்� ஏற்ற
�ற்ெறா�ைமையத் ேதர்ந்ேத�த்� ��க்கமாக, ெதளிவாக, ேவகமாக மற்�ம்
சிந்திக்�ம்ப�யாக விைட காண��வைத அறிக. இவ்வாறான கணக்�கள் பல
உன் பாடப்�த்தகத்தில் உள்ள�. எனேவ, உன் சிந்தைன ேமம்பட இக்கனக்�கைளப்
ேபாட்�ப் பயிற்சியிைனப் ெப�க.

ஆக, இயற்கணித �ற்ெறா�ைமகைளத் ேதர்ந்ெத�த்� விைரவில்
இயற்கணிதக் கணக்�கைளத் தீர்க்கேவண்��ள்ள�. எனேவ, தீர்�
காணேவண்�ய கணக்�க�க்� ஏற்ற �ற்ெறா�ைமகள் அைமயவில்ைலெயனில்
கணக்கிற்� விைரவில் சரியான தீர்� காண��யா�. அ�ேபாலேவ வாழ்வி�ம்
ெபா�த்தமானைவகைளத் ேதர்ந்ெத�த்� ெசயைல ெசய்யாவி�ல் தீர்� விைரவில்
கிட்டா�.

ெகாஞ்சம் ரசிக்கலாேம

இலக்கியங்களில் ெசய்�ள், கவிைத, ��க்கவிைத, ைஹக்� ேபான்றைவகளின்
ெபா�ட்�ைவ�ம், ெசாற்�ைவ�ம், எ�ைக�ம், ேமாைன�ம், ெசால்லாட�ம்
எவ்வா� ரசிப்பதற்�ம், எளிதாக மனதில் நிைனவாக நிைல நி�த்திக்
ெகாள்வதற்�ம் உத�கின்றேதா அவ்வாேற, கணிதத்தில் உள்ள �த்திரங்கள்
ரசிப்பதற்�ம், நிைனவில் ெகாள்வதற்�ம் உத�கின்றன என்� ெசால்லலாம். இ�
கவிைதக்� மட்�மல்ல கணிதத்திற்�ம் ெசாந்தம் என்பைத ேமேல உள்ள
இயற்கணித �ற்ெறா�ைமகள் ெசால்லாமல் ெசால்கின்றன.

சில விடயங்க�க்� பல வழிகள் இ�ப்பைத அறிவீர். எ�த்�க்காட்டாக ஒ�
இடத்திலி�ந்� இன்ெனா� இடத்தி�க்�ச் ெசல்வதற்� ஒன்றிற்� ேமற்பட்ட



வழிதடங்கள் இ�க்�ம். அேதேபால் பயண �ரத்ைதப் ெபா�த்�ப்
பயணத்திற்கான ேபாக்�வரத்� வழி�ைறகளான கால் நைட பயணம், பல்ேவ�
வாகன பயணங்கள், ெதாடரிப் பயணம், வா��திப் பயணம் ேபான்ற பல
வழி�ைறகள் இ�ப்பைத�ம் இன்ைறய நவீன உலகில் ெபா�ள் �கர்�க்�ப் பல
வழிகளான உள்�ர் கைடகள், நகரங்களி�ள்ள பல்ெபா�ள் அங்கா�கள்
(Departmental store), ேபரங்கா�கள்(Shopping mall) இைணயக்
ெகாள்�தல் (Online shopping)ேபான்ற பல வழிகள் இ�ப்பைத�ம்
ேசைவத்�ைறகளில் ேசைவையப் ெப�வதற்� ேநர� மற்�ம் இைணயவழி ேபான்ற
வழிகள் இ�ப்பைத�ம் இன்�ம் பிற அறிவீர். இைவ அைனத்�ேம
அவரவர்க�க்�த் ேதைவ, வி�ப்பம், �ழ்நிைல, ேபான்றைவக�க்ேகற்ப
ஏேதாெவான்றிைனத் ேதர்ந்ெத�த்� பயன்ப�த்திக்ெகாண்�தான்
இ�க்கின்ேறாம். அந்தத் ேதர்ந்ெத�த்தலான� ேபாகிற ேபாக்கில் எ�த்த
��வாகப் ெப�ம்பா�ம் இ�க்கா�. ஒவ்ெவா� வழி�ம் ஏேதா ஒ� விதத்தில்
உதவிகரமாக�ம் இணக்கமாக�ம் வசதியாக�ம் இ�க்�ம். எனேவ
ேதர்ந்ெத�த்தலில் சிந்தைன�ம் பங்ெக�த்�க்ெகாள்கின்ற�.

கணிதத்தில் ஓேர கணக்கிற்�ப் பல வழிகளில் தீர்� கா�ம் வழி�ைறகள்
இ�க்கின்றன. எ�த்�க்காட்டாக

ஒ�ங்கைமந்த ேநரிய சமன்பா�கைளத் தீர்க்கப் பல வழி�ைறகள் உள்ளன.

அவற்ைற ெப�ம்பா�ம் வ�வியல் �ைற மற்�ம் இயற்கணித �ைற என வைகப்
ப�த்தலாம்.

வ�வியல் �ைற

1. வைரபட �ைற

இயற்கணித �ைற

1. பிரதியிடல் �ைற

2. நீக்கல் �ைற

3. ��க்�ப் ெப�க்கல் �ைற

ஆக, ேமற்�றிய ஒவ்ெவா� �ைறக்�ம் ெவவ்ேவ� சிந்தைன�ம் �ரித�ம்
ேதைவ. எனேவ, இந்த நான்� �ைறகளி�ம் பயிற்சிக் ெகாள்�ம்ேபா� நல்ல
அ�பவம் உங்க�க்�க் கிைடக்கின்ற�. அதாவ� ெசயல் ப�ம்ேபா� நம் �ன்ேன
பல வாய்ப்�கள் (Multiple Opportunities) இ�ப்ப� என்ப� ஒ� சிறந்த
அ�பவத்ைத�ம் அைவகளின் பயைன�ம் ெதரிந்� ெகாள்ள ���ம்.



எ�த்�க்காட்டாக  ஆகிய ஒ�ங்கைமந்த
ேநரிய சமன்பா�க�க்� வைரபடம் �லம் தீர்� காண்க எ�ம் கணக்ைக
ேமற்�ரிய நான்� வழி�ைறகளி�ம் தீர்� காண்ேபாம்.

1 வைரபடம்�லம்

2. பிரதியிடல் �ைற

ெகா�க்கப்பட்டைவ

சமன்பா� (2) லி�ந்� 



இப்ேபா�� (3) ஐ (1) ல் பிரதியிட,

இங்� (4) ல்  ன் ெக� �ச்சியமாகி வி�வதால் இதற்� தீர்�
காண��யா�. �ச்சியப் பல்��ப்�க் ேகாைவயின் ப� வைரய�க்கப்படவில்ைல
என்பைத�ம் ெதரிந்� ெகாள்க.

3. நீக்கல் �ைற

ெகா�க்கப்பட்டைவ

(1) ஐ 2 ஆல் ெப�க்க 

(2) லி�ந்�

எனேவ, ெகா�க்கபட்ட சமன்பா�க�க்� தீர்� காண��யா� அல்ல� தீர்�
இல்ைல எ�ம் ���க்� வரலாம்.

4. ��க்�ப் ெப�க்கல் �ைற

ெகா�க்கப்பட்டைவ

தீர்� காண்பதற்� �ன் ெகா�க்கப் பட்�ள்ள ேநரியச் சமன்பா�கள் 

என்பதாக இ�க்கின்றதா? என்பைதப் பார்ப்ேபாம்.



 =  ;

 =  = 

=  = 

இங்� ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ேநரியச் சமன்பா�கள்  என்பதாக இல்ைல.

எனேவ ெகா�க்கப்பட்ட சமன்பா�க�க்�த் தீர்� இல்ைல. இைத ேமற்கண்ட
�ன்� வைகயான தீர்� �ைறகைளப் பார்க்�ம்ேபாேத நீங்கள் ெதரிந்�
ெகாண்��ப்பீர்கள்.

ேம�ம் வைரபடம் �லம் தீர்க்�ம் �ைறையத் தவிர மற்ற �ன்� �ைறகளில்
தீர்� இல்ைல என்ற ���க்� வந்தா�ம் வைரபடம் �லம் தீர்� கா�ம் ேபா�
ஐயமின்றி தீர்� இல்ைல எ�ம் தீர்க்கமான ��விற்� வர��வைத உணர்வீர்.
இ�ப்பி�ம் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் ஒவ்ெவா� அ�பவத்ைதத் த�வைத�ம்
ம�ப்பதற்கில்ைல.

கிரிக்ெகட் விைளயாட்�ைனக் ேகள்விப்பட்��ப்பீர்கள். அவ்விைளயாட்�ற்�
என்� சில வழி�ைறகள் உண்�. அதாவ� இப்ப�த்தான் பந்திைனப்
ேபாடேவண்�ம், அதைன எதிர்ெகாள்பவர் பந்திைன இப்ப�த்தான் அ�த்�
விைளயாட ேவண்�ம் ேபான்றைவகள் விதியாக�ம், வழி�ைறயாக�ம் உண்�.

ஆனால், இைவகைள மட்�ம் கைடப்பி�த்� விைளயா�னால் ெவற்றிக்
கிைடத்�வி�மா?

“இல்ைல!” என்�தான் உன்னிடமி�ந்� பதில் வ�ம். ஏெனனில் உனக்�த்
ெதரி�ம் பந்ைத அ�ப்பவர், எதிர்வ�ம் பந்தின் ேவகம், அதன் �ழற்சி, எகி�ம்
தன்ைம, ெசல்�ம் திைச ேபான்றைவகைளக் கணேநரத்தில் கணித்� அதற்ேகற்ப
உத்தியிைனப் பயன்ப�த்தி ெவற்றியிைனப் ெபறேவண்�ம்.

இங்ேக நான் �ற நிைனப்ப�. ெபா�வாக ஒ� விைளயாட்�ைன விைளயாட
அவ்விைளயாட்�ன் விதிகள், வழி�ைறகைளக் கைடப்பி�ப்பேதா�
அவ்விைளயாட்�ற்ேக உரிய சில உத்திகள் மற்�ம் தந்திரங்க�க்கான சிந்தைன�ம்
ேதைவப்ப�கின்ற�. இதனால், அ� நல்லெதா� அ�பவத்ைத
விைளயா�பவர்க�க்�த் த�கின்ற�. இேதேபான்ற ஒ� அ�பவத்ைதச்
சிந்தைன �திர்ைவ இரண்� ேநரியல் சமன்பா�களின் ெதா�ப்பிற்�த் தீர்�
கா�ம் நீக்கல் �ைற �ட்ப�ம் உனக்�த் த�ம்.



உதாரணமாக கிரிெகட்�ல் ேபட்ஸ்ேமன் அவைர ேநாக்கி வ�ம் பந்தின்
தன்ைமக்ேகற்றவா� த�த்� விைளயாடேவா அ�த்� விைளயாடேவா
���ெசய்வார். பிற�, பந்தின் ேபாக்கிைனக் கணித்� அதற்ேகற்ப ேபட்�ன்
நிைலைய (position) மாற்றி பந்திைன அ�ப்பார். இ� ேதைவயான �ட்பம். இங்�
அவரின் ெவற்றி தன் விக்ெகட்ைடக் காப்பாற்�வதி�ம் ேதைவயான ஓட்டம்
எ�க்க ேவண்�ம் என்பதி�ம் இ�க்கின்ற�.

இயற்கணிதத்தி�ம் இரண்� ேநரியல் சமன்பா�களின் ெதா�ப்பிற்�த் தீர்�
கா�ம் நீக்கல் �ைறயில் ெதா�ப்பி�ள்ள சமன்பா�கைளப் ெபா�த்தமான
வைகயில் ஒன்� ேசர்த்� இரண்� மாறிகளில் ஒன்ைற நீக்க ேவண்�ம். இ�
ெபா�வான வழி�ைற. இதற்� நீக்கவி�க்�ம் மாறியின் ெக�க்கைள
எண்ணளவில் சமப�த்�ம் ெபா�ட்� சமன்பா�களின் உ�ப்�கைள உரிய
எண்களால் ெப�க்கேவா அல்ல� வ�க்கேவா ேவண்�ம். இ� ேதைவயான
�ட்பம்.

இக்கணக்�களில் பயிற்சி எ�ப்பதின் �லம் வாழ்க்ைகயின் எத்தைனேயா
நிகழ்�களில், ெவற்றிக்கான �யற்சிகளில், பிற கணக்�க�க்�த் தீர்�
கா�வதில் �றிப்பாகப் �திர்கைள வி�விப்பதில் உன் சிந்தைன ேமம்ப�ம்.
ஏெனனில் ேநரியல் சமன்பா�களின் ெக�க்களின் அைமப்பிற்� ஏற்ப சில
மாற்றங்கைளச் சிந்தித்�ச் ெசய்யேவண்�ம். அ�த்�,

��க்�ப் ெப�க்கல் �ைற:

x மற்�ம் y ஆகிய இ� மாறிகளில் உள்ள ஒ� ேநரியல் சமன்பா�களின்
நீக்கல் �ைறயில் தீர்� கா�ம்ேபா�, ெக�க்கள் �ைறயாகப் பயன்ப�த்தப்பட்�
தீர்�கள் ெபறப்பட்டன. இதற்� எம்மாதிரியான சிந்தைனத் திறன் ேவண்�ம்
என்பைத�ம் அதன் பயன் என்ன என்பைத�ம் ேமேல அறிந்� ெகாண்ேடாம்.
இைதேய இன்�ம் எளிைமயாக்க ��க்�ப் ெப�க்கல் �ைற உத�வைத�ம் அ�
எந்த மாதிரியான சிந்தைனைய உனக்�த் த�கின்ற� என்பைத�ம் பார்ப்ேபாம்.

 இங்� 

இச் சமன்பா�களின் ெதா�ப்பிற்கான தீர்விைனக் கீழ் வ�ம் அைமப்பிலி�ந்�
ெபறலாம் என்பைத அறிவீர்.



இம்�ைறயில் கணக்�க�க்�த் தீர்� கா�ம்ேபா� ேமேல �றப்பட்�ள்ள
அைமப்பிைன எவ்வா� எளிதில் நிைனவில் ெகாள்வ� என்�ம் �ரிதல் உண்டா�ம்.
இப்�ரிதல் கணக்கின் பல ப�திகளில் பயன்ப�வைத அறிவீர். ேம�ம் எவ்வா�
�த்திர வ�விைனப் ெப�வ� என்�ம் சிந்தைன விரி�ம் இைதக் ெகாண்�
கணினியில் இச் சமன்பா�களின் ெதா�ப்பிற்� தீர்� கா�ம் �ைறைய எ�த�ம்
���ம். வாக்கிய கணக்�க�க்�த் தீர்� காண்ப� என்ப� ஒ� அற்�தமான
கைல. அைதப் �ரிந்� ெகாள்வதி�ம் �திர்கைள வி�விப்பதி�ம் இ�க்�ம்
மனநிைறவிைன நீ அறிவாய். இைத அதிகம் ெகாண்�ள்ள இக்கணக்�களில்
பயிற்சியிைனேமற்ெகாள்க. இனி,

இப்ப�தியின் ஆரம்பத்தில் ெசால்லப்பட்ட, "வ�ம்ம்ம்...ஆனாவரா�".

அேதேபால் இதற்� விைடயா "இ�க்�ம்ம்ம்... ஆனா இ�க்கா�"- இ�
இயற்கணிதத்தில் சாத்தியம் என்பதற்கான விளக்கம் வ�மா�.

எ�த்�க்காட்டாக கீழ் ��ம் இரண்� கணக்�கைள எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.
இவ்வி� கணக்�க�ம் 10 ஆம் வ�ப்�க்� உரிய� என்பதால் �ம்மா ெதரிந்�
மட்�ம் ெகாள்க.

ஒ�வ�டத்திற்� �ன்�, ஒ�வரின் வய� அவரின் மகனின் வயைதப்ேபால் 8

மடங்�. தற்ேபா� அவரின் வய�, மகனின் வயதின் வர்க்கத்திற்�ச் சமம் எனில்,

அவர்க�ைடய தற்ேபாைதய வயைதக் காண்க.

இக்கணக்கிற்கான சமன்பா� என்பதா�ம். இதற்� ( 1, 7)

எ�ம் இரண்� தீர்�கள் இ�க்கின்றன.( ;  )

ஆனால் கணக்கிற்கான விைடயாக 7ஐ மட்�ேம எ�த்�க்ெகாள்ள���ம்.
காரணம் மகனின் வயைத 7 எனக் ெகாண்டால் தற்ேபாைதய தந்ைதயின் வய�
49 ஆக இ�க்�ம். ஆனால் 1 என்பைத கணக்கிற்கான விைடயாக அதாவ�
மகனின் வயதாகக் ெகாண்டால் தற்ேபாைதய தந்ைதயின் வய� 1ஆக இ�க்�ம்.
இ� ேகட்கப்பட்ட கணக்கிற்� தவறான பதிலாக இ�ப்பதால் அவ்விைடைய
எ�த்�க்ெகாள்ள ��யா�. எனேவ இக்கணக்கிற்� 1 என்ப� விைடயாக
இ�க்�ம்...ஆனா இ�க்கா�. இேதேபான்� இன்ெனா� கணக்ைகப் பார்ப்ேபாம்.

8 ெச.மீ நீளம் ெகாண்ட ஒ� ெசவ்வக வ�வ தகட்�ல் அதன் 

அகலத்திலி�ந்�, அகலத்திற்�ச் சமமான பக்கங்கைளக் ெகாண்ட ஒ�
ச�ரவ�வில் அத்தகட்�ைன ெவட்� எ�த்தப்பி்ன் மீதம் உள்ள தகட்�ன் பரப்பள� 7

ச.ெச.மீ எனில் தகட்�ன் அகலம் எவ்வள�?

இக்கணக்கிற்கான சமன்பா�  என்பதா�ம். இதற்� (1,7)

எ�ம் இரண்� தீர்�கள் இ�க்கின்றன. இக்கணக்கிற்கான விைடயாக



இவ்விரண்� மதிப்�க�ேம இ�ப்பைத அறிக.

எனேவ ஒேர சமன்பாட்ைட�ம் தீர்ைவ�ம் ெகாண்ட இ�ேவ�
கணக்�க�க்�ம் என்ற மதிப்பான� விைடயாக இ�ப்பைத�ம்
இல்லாதைத�ம் அறிக ரசைன�டன்.

4. வ�வியல்

உங்கள் அறி�க்�ம் திறைமக்�ம் ஒ� சவால்

இந்த 9 �ள்ளிகைள�ம் 4 ேகா�களால் இைணக்க ேவண்�ம். ேபனாைவத்
தாளில்ைவத்� ேகா�ேபாட ஆரம்பித்� ��க்�ம்வைர தாளிலி�ந்� ேபனாைவ
எ�க்கக்�டா�. ேம�ம் ேபாட்ட ேகாட்�ேலேய தி�ம்ப வரக்�டா� என்ற
நிபந்தைனயின் கீழ் �யற்சி ெசய்��பா�ங்கள். விைட பிற�.…

கீழ்
வ�ம் சில படங்கைளப் பா�ங்கள்.

இ� ஒ� பவள வைளயம். இயற்ைகயின் அற்�தம், அதிசயம்.



இ� காலிஃப்ளவர் வைகையச் சார்ந்த உண�ப் ெபா�ளா�ம்.

இந்தப் படம் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� வ�வம். ஆனால் மனிதர்களால்
உ�வாக்கப்பட்ட வ�வமல்ல. அ�தான் இதன் சிறப்ேப. இவ் வ�வம் ஒ� வைக
மீனினால் அதாவ� ஆண் பஃபர் மீனால் (Male Pufferfish) உ�வாக்கப்பட்ட�
என்றால் நம்பித்தான் ஆகேவண்�ம்.



இப்ப�யாக இயற்ைகயாக�ம் மற்�ம் ெசயற்ைகயாக�ம் (கட்டைமப்�கள்)

நம்ைமச் �ற்றிப் பல்ேவ� உ�வங்க�ம், வ�வங்க�ம் இ�ப்பைத அறிவீர். எனி�ம்
கணிதப்பாடத்தில் வ�வியலில் வ�வங்கைள வைரதல், ஒப்பீ� ெசய்தல் மற்�ம்
அளத்தல் என்பனவற்�டன், ேம�ம் பல க�த்�க்கைள நீங்கள் வ�ப்பில் ெதரிந்�
ெகாண்டா�ம், ஏன்? எதற்�? எ�ம் ேகள்விக�ம் உங்கள் மனதில்
எ�கின்றதல்லவா!

கீழ் வ�ம் படங்கைளப் பா�ங்கள்

ேமற்கா�ம் படங்கள் கட்டப்ப�ம் ஒ� வீட்�ற்கான வ�வைமப்�த் திட்டத்தின்
இ�பரிமானம் மற்�ம் �ப்பரிமானம் வைரபடங்களா�ம். இதற்� அ�ப்பைடயாக
இ�க்கின்ற அைமகின்ற கணிதவியலின் வ�வியல் க�த்�கைளப் ப�ப்ப�
அைதப் பற்றி ெதரிந்� ெகாள்வ� அவசியமா இல்ைலயா? இ� ஒ� சின்ன
எ�த்�க்காட்� மட்�ேம. அ�த்� கீழ் வ�ம் படத்ைதப் பா�ங்கள்.

இதிெலன்ன இ�க்கின்ற�. வயலில் பயிர் நட� ெசய்கின்ற காட்சிக்�ம்
வ�வியல் க�த்�க்�ம் என்ன சம்மந்தம்? என்� ேகட்பவர்க�க்கான பதில்
வ�மா�.

நாற்�கைள நட� ெசய்�ம்ேபா� பயிர் எண்ணிக்ைக பராமரிக்க ேவண்�ம்.
ரகங்களின் வயதிற்� ஏற்ப ஒவ்ெவா� ச�ர மீட்டர் பரப்பி�ம் கீழ்க் கண்ட
எண்ணிக்ைக இ�க்�மா� நட� ெசய்ய ேவண்�ம்.



ஒ� ச�ர மீட்டர் என்ப� 100 ெச.மீ. நீள�ம் 100 ெச.மீ அகல�ம் ெகாண்ட
பரப்பா�ம். ஒ� ைசக்கிள் டயரின் பரப்� ஒ� ச�ர மீட்டர் என
கணக்கிடப்பட்�ள்ள�. எனேவ, ஒ� ைசக்கிள் டயர் பரப்பில் �ைறந்த வய�ைடய
ெநல் ரகங்க�க்� 27 �த்�க�ம், மத்திய வய� ெநல் இரகங்க�க்� 17

�த்�க�ம் இ�க்�மா� நட� ெசய்ய ேவண்�ம். அதிக வய�ைடய
ரகங்க�க்� 11 �த்�கள் இ�க்க ேவண்�ம்.

நடவின் ேபா� ெபண்க�க்� ஊக்கத்ெதாைக வழங்கி அவர்கைள
ஊக்�வித்� எப்பா� பட்டாவ� பயிர் எண்ணிக்ைக பராமரிக்க ேவண்�ம். ஒ�
ைசக்கிள் டயர் பரப்பில் ஒ� �த்� �ைறந்தால் எக்ட�க்� கிட்டத்தட்ட 100

கிேலா மக�ல் �ைறயக்��ம். இ� ஈ� ெசய்ய ��யாத இழப்பா�ம். இதைன
தவிர்த்ேத ஆகேவண்�ம்.

 இ� ஒ� ேவளாண்ைம ெசய்தியா�ம். அதாவ�
பயிர் நடவின்ேபா� பயிர் எண்ணிக்ைகைய எவ்வா� பராமரிப்ப� எ�ம்
ேகள்விக்�ப் பதில் ெசால்�மிடத்தில், 1 ச�ர மீட்ட�க்� எத்தைனக் �த்�கள்
இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத பிளாஸ்�க் ேடப் அல்ல� ஒ� ச�ரமீட்டர் பரப்பள�
ெகாண்ட சட்டகம்(Frame) ெகாண்� ெதரிந்� ெகாள்வைதவிட ைசக்கிள் டயர்
ெகாண்� ெதரிந்� ெகாள்வ� எளி�. ஏெனனில் ைசக்கிள் டயர் உடன�யாகாக்
கிைடக்கக் ��ய ஒ� ஆயத்த(Readymade) ெபா�ளா�ம். எனேவ இங்�
வ�வியலின் ஒப்பி�தல் அளத்தல் எ�ம் க�த்� பயன்ப�வைத அறிக.

நீங்கள் ைகப்ேபசி மின்ேனற்றி(Mobile Charger) ஐப் பார்த்தி�ப்பீர்கள்.

படத்தில் �ட்டப்பட்�ள்ள வ�வத்ைதக் கவனித்தி�க்கின்றீர்களா? அதன்
�க்கியத்�வத்ைத அறிந்தி�க்கின்றீர்களா? 1 ஆன� கனச்ெசவ்வக
வ�வத்ைத�ம் 2 ஆன� கனசரிவகம் அல்ல� கனஅ�ங்ேகாண வ�வத்ைத�ம்
ெகாண்�ள்ளன. 1ன் வ�வத்தில் �றிப்பிட்டளவில் அைடக்கப் பட்�ள்ளைத�ம்
கவனி�ங்கள். இந்த மாதிரியான வ�வம் ேதைவயான சாதனத்ேதா�
ெசா��ம்ேபா� ேபா� மிகப் ெபரிய பயைனத்த�கின்றன. அதாவ� சில மின்
சாதனங்களின் இைணப்�ப் ப�தியான� ஏதாவ� ஒ� பக்கம் மட்�ேம ெசா��ம்
வைகயில் அதன் மின் இைணப்� அைமப்�கள் அைமக்கப்பட்��க்�ம். இதனால்



பக்கத்ைத மாற்றி ெசா�கினால் சாதனங்கள் ெசயல்படாமல் ேபாகேவா அல்ல�
ப�தைடயேவா வாய்ப்� உண்�. எனேவ இவ்வாறான வ�வங்கள் �றிப்பாக சரிவகம்
ேபான்ற வ�வங்களினால் ஏதாவ� ஓ� பக்கம் மட்�ேம ெசா�க ��வதால் இப்
பிரச்சைனத் தவிர்க்கப்ப�கின்ற�. ஏனேவ வ�வங்கள் பற்றிய அறிதல் அவசியம்.

�றிப்பாக ஒ� �றிக்ேகா�க்காக ேநாக்கத்திற்கான நம� வழக்கமான
பழக்கப்பட்ட ெசயல்பாட்ைடக் �ட ெதாடர் பயிற்சியால் மாற்றிக்ெகாள்ள ���ம்
என்பைத நி�பிப்பதற்காக உளவியல அறிஞர்கள் நிகழ்த்திய நிகழ்ச்சி ஒன்ைற
ெதரிந்� ெகாள்�ங்கள்.

மிகத்ேதர்ந்த �ைடப்பந்தாட்ட(Basketball ) விைளயாட்� வீரர்கள் சிலைர
அம் ைமதானத்திற்� வரவைழத்தார்கள். பிற� ஒவ்ெவா�வைர�ம்
தனித்தனியாக அைழத்�

தனித்�வம் வாயந்த சிறப்�மிக்க ஒ� கண்கண்ணா�ையக் ெகா�த்�
அணியச் ெசால்லி ைமதானத்தில் ஃப்ரீ – த்ேராவாக எதிேர உள்ள வைளயத்தில்



பந்ைதப் ேபாடச் ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் வைளயத்திற்�ள் பந்ைதப் ேபாட
��யாமல் த�மாறினார்கள். பிற� அைழத்த வல்�நர் அக் கண்ணா�யான�
நீங்கள் பார்க்�ம் �றிைவக்�ம் ெபா�ளான� உண்ைமயான ேகாணத்தில்
ெதரியா�. அ� 30° தள்ளி உங்க�க்� அப்ெபா�ள் ெதரி�மா�
வ�வைமக்கப்பட்ட� என்� �றினார். இைதக் ேகட்டப் பிற� அவ் வீரர்களில் சிலர்
சில ேநர �யற்சிக்�ப் பின் வைளயத்திற்�ள் பந்ைதப் ேபாட்டனர். �ைளயான�
தன் பழக்கப்பட்ட ெசயல்பாட்ைட அந்தச் �ழ்நிைலக்ேகற்ப ெதாடர் �யற்சியால்
மாற்றி ெசயல்பட ைவக்க �யல்கின்ற� என்� வல்�நர் �றினார். (The Power

of Positivity | Brain Games National Geographic

https://www.youtube.com/watch?v=kO1kgl0p-Hw&t=73s)

இங்ேக கவனிக்க ேவண்�ய� வீரர்களிடம் 30° எ�ம் ஒர் அளவிைனச்
ெசான்ன�டன் அவர்களால் கணித்� எளிதாகச் சில ேநர �யற்சிக்�ப் பின்
வைளயத்திற்�ள் பந்ைதப் ேபாட ��ந்த�. இங்ேக கவணிக்க ேவண்�ய�
அவ்வீரர் அங்ேக அந்த இடத்தில் பாைகமாணிையேயா அல்ல� ேவ� அளவி�ம்
க�விையேயா பயன்ப�த்தி 30° ஐ அளந்� �றியிட்� அச்ெசயைலச்
ெசய்யவில்ைல. பின் எப்ப� ெசய்தார்? ஒ� அ�மானத்தில் 30° என்றால்
இவ்வள� விலக ேவண்� இ�க்�ம் என்� �யன்றதன் விைளேவ! அவரால்
எவ்வா� கணிக்க ��ந்த�? ேகாணங்கள் பற்றிய �ரிதல் அவ�க்�
இ�ந்ததனால்தான்.

இவ்வாறாக எத்தைனேயா சாகசங்களில் �வியீர்ப்� விைசக்� எதிராகச்
ெசயல்ப�ம் ேபா� ேதைவயற்ற ேகாண ேவ�பாட்டால் தவ�கள் நிகழ்வைத
அறிவீர்.

மரேவைலப்பா�களில் ேகாணம் ஏ�ரதி(Rocket ) ெச�த்�தலில்
ேகாணம்

…



…

வ�வியைலப்பற்றி

சில விடயங்கைள அ�பவரீதியாக மட்�ேம ெதரிந்�ெகாள்ள���ம்.
ெதரி�ம்ப� நி�பிக்கேவா, விளக்கேவா ��யா�. சில விடயங்கைள �கத்தின்
அ�ப்பைடயில் மட்�ேம ெதரிந்�ெகாள்ள���ம். சில விடயங்கைள நன்�
கற்�க்ெகாள்வதன் �லம் ெதரிந்�ெகாள்ள�ம் ெதரிவிக்க�ம் ���ம்.

வ�வியலான� �ள்ளி என்பதிலி�ந்� ஆரம்பிக்கின்ற� என்�
ெசால்லப்�கின்ற�. �ள்ளி, ேகா�, தளம் ேபான்றைவகைள வைரய�க்க இயலாத
ஆனால் வ�வியல் க�த்தாக்கத்திற்� அ�ப்பைடயான ெசாற்கள் எனக்
�றப்ப�கின்ற�. இைவகைள அ�பவரீதியாக உணர்ந்� ெகாள்ள ���ேம தவிர
கணிதத்திற்கான வைர�ைறயின் �லம் விவரிக்க இயலா� எனக்
க�தப்ப�கின்ற�.

ேகா� என்ற�டன் உடேன நம் மனக்கண்�ன் அதன் அைமப்ைபக்
ெகாண்�வர ��கின்ற�. அைதேய ஒ� தளத்தில் இ��ள்ளிகைள இைணத்�ம்
பிற�, இப்�ள்ளிகைள இைணக்�ம் வைகயில் ஒேர ஒ� ேகா�தான் வைரய���ம்
என்� ெசான்னா�ம் நம்மால் அ� சரியான �ற்�தான் என உணர்ந்�
ெகாள்ள���ம். ஆனால் வ�ம் ெசயல் விளக்கத்ைதப்பா�ங்கள்.

ஒ� தளத்தில் A, B என்ற இ��ள்ளிகைளக் �றிக்க �ள்ளி A வின் வழியாகப்
பல ேகா�கள் வைரக. அவற்�ள் ஒ� ேகா� மட்�ம் B வழிேய ெசல்வைதக்
காண்க இைதப்ேபான்ேற �ள்ளி B வழியாகப் பல ேகா�கைள வைரக. அவற்�ள்
ஒ� ேகா� மட்�ம் A வழிேய ெசல்வைதக் காண்க. இக்ேகாடான� A மற்�ம் B
கைள இைணக்�ம் ேநர்க்ேகா� AB என அறிக.

A B

இச்ெசயலி�ந்� ஒ� தளத்தில், இ� �ள்ளிகள் ெகா�க்கப்பட்��ந்தால்
அவற்றின் வழிேய ஒேர ஒ� ேகா�தான் அைம�ம் என்ப� திட்டமாக



நி�பிக்கப்பட்�ள்ளைத அறிக.

இச்ெசயலான� நாம் அ�பவரீதியாக உணர்ந்� ஒ� கணிதக் �ற்ைற;
��ைவ ஏற்�க் ெகாண்டா�ம் அதற்� ெசயல் வ�வில் ஒ� நி�பணத்ைதக்
கணிதத்தின் �லம் ெகா�க்க ��ந்தைத அறிக.

இனி இப்ப�தியின் ஆரம்பத்தில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �யற்சிக்கான பதில்

9 �ள்ளிகளின் எல்ைலையத் தாண்� ேகா� ேபாட �யற்சித்தி்த்தால் விைட
கிைடத்த�. நிபந்தைனயில் எல்ைலையத் தாண்டக் �டா� என்� இல்ைல.

இைதத்தான் ஆங்கிலத்தில் Out of the box thinking என்� ெசால்வார்கள்.

அ� ேபால் இ�தான் நம் எல்ைல என்� சிந்தைன ஓட்டத்ைதச் ��க்கி விடாமல்
விசாலமாக்கி எல்ைலைய விட்� ெவளிேய வந்தால் ெவற்றி நிச்சியம் எ�ம்
உத்ேவகத்ைத வ�வியலின் பல நி�பணங்கள் ெமய்பிப்பைத அறிந்� ெகாள்க.

உதாரணமாக, ஒ� �க்ேகாணத்தின் �ன்� ேகாணங்களின் ��தல் 

ஆ�ம் எ�ம் ேதற்றத்திற்கான நி�பணத்ைத எ�த்�க்ெகாள்ேவாம்.

தர�: ABC ஒ� �க்ேகாணம்.

நி�பிக்க: A + B + C = 

அைமப்�: உச்சி C ன் வழிேய XY என்ற

ேகாட்�ைன, AB - க்� இைணயாக வைரக.

நி�பணம்:

XY ǁ AB

இப்ெபா��, XY,AB க�க்� AC ��க்�ெவட்�



ஃ m XCA = m CAB (ஒன்�விட்ட ேகாணங்கள்) = A ⋯ ⋯ ⋯ (1)

அ�த்�,

XY, AB க�க்� BC ��க்�ெவட்�

ஃ m  YCB = m CBA (ஒன்�விட்ட ேகாணங்கள்) = B ⋯ ⋯ ⋯ (2)

ேம�ம்

m ACB = m C ⋯ ⋯ ⋯ (3)

(1) + (2) + (3)  m A + m  B + m C =

எனேவ ேதற்றம் நி�பிக்கப்பட்ட�.

�க்ேகாணத்திற்� ெவளிேய சிந்தித்ததால் (Out of the box thinking)

இந்த அ�ைமயான ேதற்றம் நமக்�க் கிைடத்த�.

கற்றிலன் ஆயி�ம் ேகட்க அஃெதா�வதற்�

ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் �ைண. �றள்(414)

கல்லாதவன் ஆயி�ம் அதாவ�, நாம்தான் ப�க்கவில்ைலேய அதனால் நமக்�
எ��ம் ெதரியா�-ெதரிந்� ெகாள்ள�ம் ��யா� என்� ஒ� தாழ்�மனப்
பான்ைம�டன் ��கிய எல்ைலக்�ள் இ�ந்� விடாமல் ெவளிேய வந்� ேகட்டாவ�
ெதரிந்� ெகாண்டால் அ� உங்க�க்� ஊன்�ேகால் ேபால் தக்கசமயத்தில்
உத�ம். இவ்வாறான வள்�வன் க�த்�ம், இ�வைர ெசான்ன வ�வியல் சார்ந்த
வாழ்க்ைக க�த்�ம் ெசால்வ� நம் ெசயல்பாட்ைட, சிந்தைனைய “கிணற்�த்
தவைளயாக” இல்லாமல் “கண்ட� கற்கப் பண்�தனாவான்” என்பதற்கிணங்க
சற்� விரிவாக, வித்தியாசமாக சிந்தித்தால், ெசயல்பட்டால், அந்த வித்தியாசேம

எைனவைகயான் ேதறியக் கண்�ம் விைனவைகயான

ேவறா�ம் மாந்தர் பலர். �றள்(514)

என மற்றவர்களிடமி�ந்� உங்கைள ேவ�ப�த்திக்காட்�ம்.

ெசய்�ைற வ�வியல்



ெசால்லிய ேவைலைய மட்�ம் எந்த சிந்தைன�ம் இன்றி எந்த மா�பா�ம்
இன்றி கனக் கச்சிதமாகச் ெசய்�ம் ேவைல நிைறய இவ்�லகில் உண்� என்பைத
நாம் அறிேவாம். நி�வனங்க�ம் அந்த அளவிற்� மட்�ேம ேவைல ெசய்யக் ��ய
சில ேவைல ஆட்கைள வி�ம்�கின்றன. அதற்�ம் ஒ� வைகயான திறன்
ேதைவப்ப�கின்ற�. எனேவ, இங்�ச் ெசய்�ைற வ�வியல் கணக்�க�ம்
இக்க�த்தாற்றைல ஒத்தி�க்கின்றன என்பைத அறிக. ெசய்�ைற வ�வியல்
கணக்�ப் ப�தியிேலேய ஒ� வித்தியாசமான�. எப்ப�ச் ெசய்ய ேவண்�ம்
என்�ம் வழி�ைறையத் தவறாமல் கைடப்பி�த்ேதயானால் ேபா�ம் எளிைமயாக
இக்கனக்�கள் உனக்� 10 மதிப்ெபண்ைணத் தந்�வி�ம்.

உன்�ைடய நண்ப�க்�ப் பிறந்தநாள் பரி� ஒன்� வாங்க கைடக்�ச் ெசன்�
ெபா�ள் ஒன்ைற ேகட்கின்றாய். கைடக்கார�ம் நீ ேகட்ட ெபா�ைளத் த�கின்றார்.
நீ�ம் அப்ெபா�ைளத் தி�ப்பி தி�ப்பி பார்த்�விட்�, "இ� ேவண்டாம் பினிஸிங்
ெசரியில்ைல, ேவற ெகா�ங்க" என்� ேவெறா� ெபா�ைளக் ேகட்� வாங்கி
பார்க்கின்றாய். இங்� நீ �தலில் வாங்கிப் பார்த்த ெபா�ள் ேநர்த்தியாக
வ�வைமக்கவில்ைல என்பைத உணர்ந்தி�ப்பாய்.

படம் -1 மற்�ம் படம் -3 கைளப் பார்க்�ம்ேபா� உனக்� அைவகளின்
அைம�களி�ள்ள ேவ�பா� ெதரி�ம். படம் -3 ன் அழ�ம், அதன் ேநர்த்தி�ம்
படம் -1ல் இல்ைல என்பைத அறிவீர். படம் -2 வ�வங்களின் ேநர்த்திைய உனக்�க்
காட்�கின்ற�.

ஓவியங்களின் அழ�ம் அதன் அைமவில்(Finishing)தான் உள்ள�.

இன்ைறக்�க் கணினியில் ெபறப்ப�ம் அத்தைன அம்சங்க�ம் அைனவரா�ம்
ஏற்�க்ெகாள்ளக் காரணம் அ� ெவளிப்ப�த்�ம் ேநர்த்தியான �ல்லியமான
அைம�, ேதாற்றம் (Result) ஆ�ம். இன்� நாம் உண்�ம் உணைவக்�ட அதன்
ேதாற்ற பாங்கிைன (Presentation) அழகாக அைமத்� தரேவ இன்ைறய
நாகரிகம் வி�ம்�கின்ற�. எனேவ எைதச் ெசய்தா�ம் அதன் ��� அழகாக,

கைலயாக, ேநர்த்தியாக இ�ப்பைதேய வி�ம்�கின்ேறாம் என்பதில் யாவ�க்�ம்
மாற்�க் க�த்� இ�க்க வாய்ப்பில்ைல.

சரியான அள� எ�த்� ெசய்�ைற வ�வியலில் படங்கைள வைரயவில்ைல
எனில் படங்கள் சரியான அைமப்பிைனத் தரா�. எைத�ம், எதைன�ம் அழகாக,



கைலயாக, ேநர்த்தியாகக் ெகா�ப்பதில் உனக்�த் திறன் இ�க்கின்றதா?
அவ்வா� இ�ந்தால் அ� எந்தளவிற்� என்� ெதரிந்� ெகாள்ள�ம் அத்திறைன
ேமம்ப�த்திக் ெகாள்ள�ம் மற்�ம் எைத ெசய்தா�ம் ஒ� ஒ�ங்�ம், ஒ� அழ�ம்
இ�க்கேவண்�ம் என்ற எண்ணம் ேதான்றி மனம் பக்�வம் அைடய ெசய்�ைற
வ�வியல் �ைணெசய்�ம்.



ஆயத்ெதாைல வ�வியல்
அறி�கம்

கணக்�ப்பாட �த்தகத்தில் கணித அறிஞர் “பிரம்ம �ப்தர்”
என்பவரின் படம் எங்ேக இடம் ெபற்�ள்ள�? என்ற ேகள்விக்� மாணவர்கள்
ெசால்லிய பதில்கள் வ�மா�.,

1. ஒன்பதாம் பாடத்தின் �தல் பக்கத்தில் உள்ள�.

2. ெசய்�ைற வ�வியல் பாடத்தில் உள்ள�.

3. 260 ஆம் பக்கத்தில் உள்ள�.

இம் �ன்� பதில்க�ேம சரியானைவதான். ஆனால் �ன்றாவதாக உள்ள
பதில் விைரவில் படத்ைதக் கண்�பி�க்க வழிெசய்�ம் என்பைத நீ ஒத்�க்
ெகாள்கின்றாயா?

அ�த்�, உங்கள் பாட�த்தகத்தில் உள்ள ஒ� வினாைவக் ேகட்�,

அதற்கான பதி்ல் எங்ேக இடம்ெபற்�ள்ள�? என்� ேகட்டால், அதற்கான
பதிலாக என்ன ெசால்ல �ற்ப�வீர்கள்?

இந்தப் பாடப்�த்தகத்தில் இந்தப் பாடத்தில் இத்தைனயாவ� வரியில்
உள்ள� என்ேறா அல்ல� இந்தப் பாடப்�த்தகத்தில் இந்தப் பக்கத்தில்
இத்தைனயாவ� வரியில் உள்ள� என்ேறா ��வீர்கள். இதனால்
வினாவிற்கான பதி�ள்ள இடத்ைத அைனவரா�ம் ெதளிவாகத்
ெதரிந்�ெகாள்ள ��வைத அறிக.

உங்கள் வீட்�ல் ஒ� ெபா�ைளக் �றிப்பிட்� அ� எங்ேக? என்�
ேகட்டால் அதற்�, அப்ெபா��க்� அ�கில் இ�க்கி்ன்ற அதாவ�
பார்க்�ம்ேபா� ேத�ம்ேபா� டக் என்� ெதரி�ம் வைகயில் இ�க்கின்ற ஒ�



ெபா�ைளேயா, இடத்ைதேயா �ட்�க்காட்� அப்ெபா�ள் இ�க்கின்ற
இடத்ைதச் ெசால்வீர்கள். அதாவ� வண்�ச் சாவி ேமைச மீ� இ�க்கின்ற�
என்� ைவத்�க் ெகாள்ேவாம். அப்ெபா�� உன் தந்ைத உன்னிடம், “வண்�ச்
சாவி எங்ேக?” என்� ேகட்டால்" உன் பதில், “ேமைச ேமல் உள்ள� அப்பா”
என்�தாேன இ�க்�ம்.

உங்க�க்�த் ெதரியாத ஓர் இடத்திற்� நீங்கள் ேபாக ேவண்�மானால்,

யாரிடமாவ� அைதப்பற்றி ேகட்�த் ெதரிந்�ெகாண்� அவர் ெசான்ன
வழித்தடத்தில் ெசன்� அவ்விடத்ைத கண்�ப்பி�ப்பீர்கள்.

உதரணமாக உன்னிடம் ஒ� கைடயின் ெபயைரச் ெசால்லி, அ� எங்ேக
இ�க்கின்ற�? என்� ேகட்டால் நீ, எளிதில் �ரிகின்ற / ெதரிகின்ற
இடத்ைதச் ெசால்லி அதற்� அ�கில் இ�க்கின்ற� என்� ெசால்லக் ��ம்.
இதனால் அக்கைடைய எளிதில் கண்�ப்பி�க்க ���ம். நிற்க.

இனி...

ஒ� ெவள்ைளத்தாைள எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். அதன் ைமயத்தில்
ஒ� �ள்ளி ைவ�ங்கள். என்ன �ள்ளிைய ைவத்� விட்�ர்களா? அப்�ள்ளிைய
கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ளைவகளில் எதன�ப் பைடயில் �றித்�ள்ளிர்கள்?

ெவ�ம் கண்ேணாட்டத்தில் உங்களால் �கிக்க��ந்த இடத்தில் அந்த
ைமயப்�ள்ளிையக் �றித்தி�ப்பீர்கள்.

அல்ல�

ெகாஞ்சம் ேயாசித்� அந்தத் தாைளச் சரியாக நான்� பாகங்களாக
வ�மா� ம�த்�, அைம�ம் இரண்� ம�ப்� அைடயாளங்க�ம்
(ேகா�க�ம்) சந்திக்�ம் இடத்தில் அப்�ள்ளிையக் �றித்தி�ப்பீர்கள்.

அல்ல�

அள�ேகால்(Scale) ெகாண்�ம் சரியாகக் �றித்தி�ப்பீர்கள். நிற்க.

ஒ� ெவள்ைளத் தாளின் ஏேதா ஒ� இடத்தில் ஒ� �ள்ளிைய
அைமத்�, அப்�ள்ளி அத்தாளில் அைமந்த இடத்ைத-திட்டமான இடத்ைத
அதாவ�, அப்�ள்ளியான� தாளில் எந்த இடத்தில் உள்ள� என்பைத



அைடயாளமிட்� �றிப்பிட ���மா? �யற்சிெசய்�ங்கள். அதாவ�,

ெமய்ெயண்களின் எண்ேகாட்�ன் மீ� அைமந்�ள்ள ஏேத�ம் ஒ� �ள்ளிைய
எ�த்�க்ெகாண்டால், அப்�ள்ளியின் திட்டமான இடத்ைத
ஆதிப்�ள்ளியிலி�ந்� கணக்கிட்� ��கின்ேறாம் அல்லவா அேதேபால், ஒ�
ெவள்ைளத்தாளில் நீங்கள் அைமத்�ள்ள �ள்ளிைய அதன் திட்டமான
இடத்ைதக் �றிப்பிட ���மா? இதற்�ப் பதில்தான் ஆயத்ெதாைல
வ�வியல்.

வினாவிற்கான விைட எந்தப் �த்தகத்தில் எங்ேக இடம் ெபற்�ள்ள�
என்பைதக் �றிப்பிட, நமக்� �த்தகத்தின் ெபயர், இயெலண் அல்ல�
பக்கஎண், வரிஎண் என்பன ேபான்ற அைடயாளங்கள் ேதைவப்ப�கின்ற�.

இவ்வாேற ஓர் இடத்ைதக் �றிப்பிட சரியான �கவரி ேதைவப்ப�கின்ற�.

இவ்வாேற, ஒ� �ள்ளியின் அதாவ� ஒ� தளத்ளி�ள்ள
(ெவள்ைளத்தாைள தளம் என்� ெகாள்க) ஏேத�ெமா� �ள்ளியின்
'திட்டமான' இடத்ைதக் �றிப்பி�வதற்� உ�வாக்கப்பட்ட�தான்
கார்ட்�சியன் அச்�த்தளங்கள். ஒ� ெவள்ைளத்தாளில் சம�ர
அச்�க்ேகா�களால் ப�க்கப்பட்� எண்�ம் நிைலயில், தயாராக,

ஆயத்தமாக – ஆயத்த ஆைடகைளப் ேபால் (Ready-Made) இ�க்கின்ற
ஆயத்ெதாைல�க் ேகா�கைளக்ெகாண்� அத்தளத்தில் அைம�ம்
�ள்ளியின்; �ள்ளிகளின் திட்டமான இடத்ைத; இடங்கைள
அைடயாளப்ப�த்தி �றிப்பி�வேத ஆயத்ெதாைல வ�வியலின் ேநாக்கத்தின்
ெதாடக்கமாக இ�க்கின்ற�. அந்த அைடயாளங்கள் ெமய்ெயண்களால்
�றிக்கப்ப�ைத�ம், அைவ அச்�த்�ரங்கைளக் �றிப்பி�வைத�ம்
ெதரிந்� ெகாள்க.

படத்ைதப் �ள்ளிகளாக மாற்�வ�ம் பிற� அப்�ள்ளிகைள மீண்�ம்
அேத படமாக மாற்�வ�ம் இன்ைறய எண்மம் (Digital) காலத்தில்
சர்வசாதாரணம். இவ்வாேற ஆயத்ெதாைல வ�வியைலைய�ம்
இயற்கணிதக்ேகாைவைய�ம் இைணத்�ப் பல கணிதக் க�த்�கள்
உ�வாக்கபட்�ள்ளன. சாதாரணமா "_______________ " இைத;

இவ்வைமப்ைப ஒ� ேகா� என்� ெசால்லலாம். ஆனால் அக்ேகாட்ைட இ�
�ள்ளிக�க்� இைடப்பட்ட ேநர்க்ேகாடாக ஒ� கணிதக் க�த்தாக
வைரய�த்� அதைன ஒ� கார்�ஸியன் தளத்தில் �றிக்கப்பட்� அதன்
�ணங்கைள (சாய்�, ெதாைல�) அத�ைடய அைடயாளமாக
கணக்கிட்�ம், அேத ேநர்க்ேகாட்ைட இயற்கணித சமன்பாட்�ற்�



அைடயாளப்ப�த்தி�ம் இ�ேபான்ற கணிதக்க�த்�கள்
வளர்த்ெத�க்கப்ப�வைத�ம் அறிக.

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வீட்�மைன அைமப்�(Layout)-ல்
நிழலிடப்பட்�ள்ள மைன ABCD மற்�ம் மைன EFGH ப�தியின்
உச்சிப்�ள்ளிகைளக் காண்க. அைவகைளக் ெகாண்� பரப்பளைவக்
காண்க.

விைட i. மைன ABCD –ன் பரப்� = 2337.5 ச�ர அ� ii. மைன
EFGH-ன் பரப்� =1750 ச�ர அ�

கீேழ உள்ள வீட்�ன் �ைரப் ப�தியி�ள்ள �க்ேகாணப் (ேகா�ட்டப்
ப�தி ) ப�தியின் பரப்பளைவக்

காண்க. அள�கள் அ�க்கணக்கில்.
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விைட ; 171 ச.அ�

ஒ� ெபா�ளின் �ணத்ைத ேநர�யாக அறியாமல் இன்ெனா�
�ைறயில் அறிந்�ெகாள்�ம் �ைற விஞ்ஞானிகள், அறிஞர்கள், ஏன்
நம்மிைடேய �ட உண்�. உதாரணமாக �மியின் எைட, ேகாள்க�க்கிைடேய
உள்ள �ரம் ேபான்றைவகைளச் ெசால்லலாம்.



ெப�ம்பா�ம் 40 வய�க்� ேமற்பட்டவர்க�க்� ரத்தக்ெகாதிப்�
என்�ம் ேநாய் வ�வைதக் ேகள்விப்பட்��ப்பீர்கள். நம் உடலில் உள்ள
ரத்தநாளங்கள் விரிவைட�ம் தன்ைமைய இழக்கின்ற ேபா� ரதத்தின்
அ�த்தம் அதிகரிப்பதால் இந்ேநாய் உண்டாகின்ற�. இைத ேநர�யாகக்
கண்ணில் பார்த்ேதா உணர்ந்ேதா அறிந்� ெகாள்ள இன்�வைர
இயலவில்ைல. ஆனால் சிகிச்ைச ெசய்வதற்� இரத்த அ�த்தம் பற்றிய ஓர்
அளவீ� ேதைவப்ப�கின்ற�. எனேவ அதற்� மைற�கமான வழிையக்
கண்�ப்பி�த்� சராசரி இரத்த அ�த்தம் 120/80   mmHg ஆக அல்ல�
140/90 mmHg க்�க் �ைறவாகேவ இ�க்க ேவண்�ம் என்�
��கின்றார்கள். mmHg என்ப� பாதரசத்தில் மில்லிமீட்டர் ஆ�ம்.
இவ்வா� ேநர�யாக இல்லாவிட்டா�ம் ேவெறா��ைறயில் அளவிடப்பட்�
ேநாய்க்கான சிகிச்ைச தர��கின்ற� என்றளவில் மட்�ம் இங்� ேபா�ம்.

இவ்வாேற, வ�வங்களின் �ற்றள�, பரப்பள�, கணஅள�
ேபான்றைவகைள அளவியலில் அைவகளின் பக்கம், மற்�ம் ேகாணம்
ேபான்ற அள�கைளக் ெகாண்� கணக்கி�கின்ேறாம். ஆனால்
ஆயத்ெதாைல வ�வியலில் வ�வங்களின் அைமப்ைப கார்ட்�சியன் தளத்தில்
வைரந்� அதன் அைமவிடத்ைதக் ெகாண்� அைவகளின் �ணங்கைள
கணக்கி�கின்ேறாம்.இைவ மட்�மல்லாமல் இயற்கணிதக் க�த்�க�க்�ம்
இத்தளத்தில் தீர்� உண்� என்பைத�ம் அறிவீர்.

இயற்ைக, சிறிய அ�விலி�ந்� ெபரிய அண்டங்கள் வைர வ�வியல்
வ�வங்கைள�ம் அைமப்�கைள�ம் ெகாண்� பரிணமிக்கிற�. உன்
�ற்�ப்�றத்தில் நீ கா�ம் ெபா�ட்களில் வ�வியலின் தாக்கம் இ�க்கிற�.

வ�வியல் எண்ணங்கேள வீ�கள் மற்�ம் கட்டடங்களின் அழகிய
ேதாற்றத்ைத வ�வைமக்க உத�கின்றன. மிதிவண்�, மகி�ந்�, ேப�ந்�
ேபான்ற வாகனங்களின் வ�வைமப்பிற்�ம் வ�வியல் க�த்�கள்
பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. நீ விைளயாடப் பயன்ப�த்�ம் ெபாம்ைமகள், நீ
பயன்ப�த்�ம் எ��ேகால், அள�ேகால் மற்�ம் �ல்கள் இைவ வ�வியல்
க�த்�கள் மற்�ம் வ�வங்கைளத் ெதளி�ப�த்�கின்றன. இ� 6 ஆம்
வ�ப்பில் நீ ப�த்த�. எனேவ வ�வியல் க�த்�கைளத் ெதரிந்� ெகாள்வ�
மிக�ம் ேதைவ.



�க்ேகாணவியல்

உப்� மிஞ்சனா தண்ணி, தண்ணி மிஞ்சனா உப்�, " சாண் ஏறினா �ழம்
ச�க்��" ேபான்ற பழெமாழிகைளக் ேகள்விப்பட்��ப்பீர்கள்.

உப்�க்�ம் தண்ணீர்க்�ம் உள்ள ெதாடர்� �ைவையப் ெபா�த்த�.

எனேவ, �ைவக்ேகற்ப அைவகளின் அள� �டேவா �ைரயேவா ெசய்�ம்.
அேதேபால் சா�க்�ம், �ழத்�க்�ம் உள்ள ெதாடர்�, எ�க்�ம்
�யற்சிகளி்ல் ஏற்ப�ம் பின்னைடவின்ேபா� விரக்தியில் ��வ� (காட்சிகள்
மாறலாம்).

இவ்வா� ஒன்�க்ெகான்� உள்ள ெதாடர்ைப (அ� ேநர்மாறேலா,
எதிர்மாறேலா) எளிைமயாகச் சட்ெடன்� மற்றவர்க�க்�ப் �ரி�ம் வைகயில்
பழெமாழிகள் ைகயாளப்ப�வைத�ம் நாம் அறிேவாம்.

இவ்வாேற, லாப-நட்ட கணக்ைக�ம் அதாவ�, ெசல� �ைறந்தால்
லாபம் அதிகரிக்�ம் என�ம், ெசல� அதிகரித்தால் லாபம் �ைற�ம் என்�
லாபத்திற்�ம் நட்டத்திற்�ம் உள்ள ெதாடர்ைப அறிேவாம்.

இவ்வாேற, அ�ப்பைடயில் ஒ� வீட்�மைனயின் பரப்பளவிற்க்�ம்
கட்�மான ெசல�க்�ம் உள்ள ெதாடர்ைப, "அதிகமானால் அதிகரிக்�ம்;



�ைறந்தால் �ைற�ம்" என்� �றலாம். இப்ப�யான இ�ேபான்ற இன்�ம் பல
ெதாடர்�கைளச் ெசால்ல ���ம் என்ைத அறிேவாம்.

இவ்வாேற, கணிதத்தில் ெசவ்வகத்தின் பரப்பளவிற்�ம் அதன் பக்க
அளவிற்�ம் உள்ள ெதாடர்ைப, ஒ� �றிப்பிட்ட பரப்பள� A ெகாண்ட
ெசவ்வகத்தில் நீளத்தின் அள�  அதிகமானால் அகலத்தின் அள� 

�ைற�ம் என�ம், நீளத்தின் அள�  �ைறந்தால் அகலத்தின் அள�
அதிகரிக்�ம் என்பைத அறிேவாம்.

அதாவ�  எனில்,

 அல்ல� 

இவ்வாேற, ெசங்ேகாண�க்ேகாணத்தின் பக்கங்கள் மற்�ம்
ேகாணங்கள் இைவக�க்கிைடேயயான ெதாடர்ைபக் ெகாண்�
�க்ேகாணவியல் எ�ம் க�த்தான� வளர்த்ெத�க்கப்பட்�ள்ளைத அறிக.

ெதரிந்� ெகாள்க.

ஒ� ெசங்ேகாண �க்ேகாணத்தின் பக்கங்களின் விகிதம்
அதன்ேகாணம்  ைவப் ெபா�த்ேத அைமவதால் (படத்ைதப்பார்க்க) கர்ணம்,
எதிர்பக்கம், அ�த்�ள்ளபக்கம் என்� ெபயரிடப்பட்�ள்ளன என்பைத
அறிந்�ெகாள்க. �க்ேகாணத்ைத எந்தப்பக்கம் தி�ப்பினா�ம் ெபயர்கள்
ஒத்�வ�ம். உதாரணமாக அ�த்�ள்ளபக்கம் என்பதற்�ப் பதில் அ�பக்கம்
என்ப� சரி ேபால் ேதான்�ம். ஆனால் �க்ேகாணத்ைதத் தி�ப்பினால்...?

இப்ப�யாக ஒவ்ெவா� விடயத்ைத�ம் அலசி ஆராயந்� கற்ப� சாலச்
சிறந்த�.

இயற்கணித �ற்ெறா�ைமகள் ேபால் �க்ேகாணவியலி�ம்
�க்ேகாணவியல் �ற்ெறா�ைமகள் இ�க்கின்றன. அவ்வாேற
�க்ேகாணவியல் �ற்ெறா�ைமகைளத் ேதர்ந்ெத�த்� விைரவில்
�க்ேகாணவியல் கணக்�கைளத் தீர்க்கேவண்��ள்ள�.

எனேவ,

தீர்� காணேவண்�ய கணக்�க�க்� ஏற்ற �ற்ெறா�ைமகள்
அைமயவில்ைலெயனில் கணக்கிற்� விைரவில் சரியான தீர்�



காண��யா�. அ�ேபாலேவ வாழ்வி�ம் ெபா�த்தமானைவகைளத்
ேதர்ந்ெத�த்� ெசயைல ெசய்யாவி�ல் தீர்� விைரவில் கிட்டா�. ஏெனனில்
எங்�ம் எதி�ம் ெபா�த்தமானைவகைளத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்��ள்ள�.



அளவியல்
கணிதச் சிந்தைனயில் ஒன்� ெதாடர்�ப�த்�தல். “ெமாட்ைடத் தைலக்�ம்
�ழங்கா�க்�ம் ��ச்சிப் ேபாடாேத” என்�ம் பழெமாழிையக்
ேகள்விப்பட்��ப்பீர்கள். நம் வாழ்வில் தவிர்க்க ��யாத சிந்தைனயில் ஒன்�
ெதாடர்�ப�த்�தல். சாதாரண உைரயாடலானா�ம் சரி, தர்க்கரீதியான
விவாதமானா�ம் சரி, தத்�வம்-க�த்தானா�ம் சரி, இலக்கியப்
பைடப்�களானா�ம் சரி, அறிவியல், வரலா�, �வியியல் ேபான்றைவகள்
ெசால்�கின்றைவகளானா�ம் சரி ெதாடர்�ப�த்�தல் எ�ம் சிந்தைன
ெப�ம்பா�ம் ேதைவயாக இ�க்கின்ற� என்பைத அறிேவாம். இக்கணிதச்
சிந்தைனைய அளவியலின் �லம் மிக எளிதாகப் �ரிந்�ெகாள்ள�ம் ேமம்ப�த்திக்
ெகாள்ள�ம் ���ம்.

ெதாடர்�ப�த்�தல் எ�ம் சிந்தைன இ�ந்தி�க்காவிட்டால் உயிர்களின்
�றிப்பாக �ரங்� ேபான்ற ஒ� உயிரினத்திலி�ந்� மனிதன் வந்தி�க்க
ேவண்�ெமன்ற வியத்த� பரிணாம ேகாட்பாட்�ைனப் ெபற்றிக்க ��யா�.

ெபா�வாக, அளவியலில் ��ய வ�வங்களின் �ற்றள�, பரப்பள�, கனஅள�
ஆகியைவகைளப் பற்றி பயில்கின்ேறாம். இைவக�க்கான �த்திரங்கைளத்
ெதாடர்�ப�த்�தல் எ�ம் சிந்தைன �லேம ெப�கின்ேறாம்.

உதராணமாக ெசவ்வகத்திலி�ந்� ச�ரம், ெசங்ேகாண�க்ேகாணம்,
�க்ேகாணம் இைவகளின் பரப்பளைவ ெப�கின்ேறாம்.

6- ஆம் வ�ப்� கணக்�ப் பாடத்திலி�ந்�



ஒ� ெசவ்வகத்தின் நீள�ம், அகல�ம் சமமாக இ�ந்தால் அ� ச�ரமா�ம்
என்பைத நாம் அறிேவாம்.. இ� ெசவ்வகத்திற்�ம் ச�ரத்திற்�ம் உள்ள ெதாடர்�.
இந்த ெதாடர்பினால் நாம் அறிவ� என்ன? இக்க�த்திைனக் ெகாண்� என்ன
ெசய்ய ���ம்?

ெசவ்வகத்தின் பரப்பளவான  இலி�ந்� சத்ரத்தின் பரப்பள�  என்�
ெபற��கின்ற�.

இவ்வாேற, ஒ� ச�ரத்தில் இரண்� ெசங்ேகாண �க்ேகாணங்கள்
இ�க்கின்றன அல்ல� இரண்� ெசங்ேகாண �க்ேகாணங்கள் ஒ�
ெசவ்வகத்ைதத் த�கின்ற� என்�ம் ெதாடர்பிலி�ந்� ஒ� ெசங்ேகாண

�க்ேகாணத்தின் பரப்பள�  என்� ெபற��கின்ற�.

படத்தில் ABCD என்�ம் ச�ரத்தில்  என்�ம்
�ன்� �க்ேகாணங்கள் உள்ளன. அைவகளில்  என்பன
ெசங்ேகாண �க்ேகாணங்களா�ம்.  =  ,   ,   ,   

 இன் பரப்பள� = ெசவ்வகம்  இன் பரப்பள� இன்
பரப்பள�  இன் பரப்பள�

  

= ச.அல�கள்

அல்ல�

 இன் பரப்பள� = இன் பரப்பள�  இன் பரப்பள�

 + 

ச.அல�கள்



இவ்வார� �க்ேகாணத்திற்�ம் ெசவ்வகத்திற்�ம் உள்ள ெதாடர்பிைனக்
ெகாண்� �க்ேகாணத்தின் பரப்பளவிைனப் ெபற��வைத அறிக.

ஆக ெதாடர்�ப�த்�தல் எ�ம் சிந்தைன பல்ேவ� நிகழ்�களில் இ�ந்தா�ம்
கணிதம் �லமாகத் ெதாடர்�ப�த்�தல் எ�ம் கணிதச் சிந்தைன
அைட��ம்ேபா� அதன் உண்ைம தன்ைமேயா� சிந்தைன�ம் ேமம்ப�வைத
அறிக.

நாம் அன்றாட வாழ்வில் எத்தைனேயா விடயங்களில் அள�கைளப்
பயன்ப�த்�கின்ேறாம்.

நிற்க.

கணிதத்தில் வாக்கிய கணக்�கள் இ�ப்பைத நாம் அறிேவாம். வாழ்க்ைகக்
கணக்�கேள வாக்கிய கணக்�களாகக் கணிதத்தில் �றிப்பிடப்ப�கிற�.

அதாவ� பால்கணக்�, மளிைகக்கணக்�, அன்றாட அ�ப்பைட வர�-ெசல�
கணக்�கள் மணக்கண்ணில் வாக்கியமாக அைமவைத�ம் அைதேய வாக்கிய
�றிப்�களாகக் கணிதத்தில் �றிப்பிடப்ப�வைத�ம் அறிேவாம். எனேவ
அளவியலில் ெப�ம்பா�ம் வாக்கிய கணக்�கள் இ�ப்பைத ெபரிய �ைமயாகக்
க�தாமல் அதன் பயைன அறிந்� அக்கணக்�கைளக் கணக்கீ� ெசய்�ங்கள்.

வாக்கிய கணக்�கள் என்றாேல ெமாழித்திறன், ெசால்லாட்சித்திறன்,

ெபா�ளறிதிறன் �தலியைவகைள உள்ளடக்கிய ஒ� �ட்�த்திறன்
ேதைவப்ப�கின்ற�. இவ்திறன்கள் அைனத்�ேம வாழ்க்ைக நலன்-க்�ம் ேதைவ
என்பைத உணர்ந்� இவ்வைக கணக்�கைள வி�விப்பதில் ஆர்வம் காட்�ங்கள்.

இனி...

இப்ப�தியின் ஆரம்பத்தில் ேகட்கப்பட்ட ேகள்விக்�க்� வ�ேவாம்.
இக்ேகள்விக்கான விைடயாக D ஐ நீ ேதர்� ெசய்தி�்தால் ஒ� சபாஷ்
ேபாட்�க்ெகாள். அ�தான் மிகச் சரியான விைட. ேம�ம் உன்னால் சரியான
பதிைல ெபற��ந்தி�ந்தால் ெமாழித்திறன், ெசால்லாட்சித்திறன், ெபா�ளறிதிறன்
�தலியைவகைளக் ெகாண்ட வாக்கிய கணக்�கைள உன்னால் எளிதாக �ரிந்�
ெகாள்ள���ம்.

காரணம்.….“வயிற் நிரம்ம” என்� ேகள்வி இல்ைல. காலியாக இ�க்�ம்
வயிைறப் ேபாக்க என்�தான் ேகள்வி. எனேவ அள� �க்கியமில்ைல. சிறிய
அளவில் ஒ�வாய் சாப்பிட்டாேல காலி என்ப� காலியாகி வி�ம்.



இப்ப�யாகத்தான் கணிதத்தின் வாக்கிய கணக்�களில் சில கணக்�களில்
தந்திர உத்தி ைகயாளப்பட்��க்�ம். எனேவ இக்கணக்�கைளப்
ேபா�வதின்�லம் ெமாழித்திறன், ெசால்லாட்சித்திறன், ெபா�ளறிதிறன்
�தலியைவகளில் தங்களின் திறைன ேசாதித்�க் ெகாள்ள�ம் வளர்த்�க்
ெகாள்ள�ம் ���ம்.

ெத�ேவார கணிதம் (Street mathematics)

உங்கள் வீட்�ல் இட்லி அவிப்பைத�ம் ேதாைச ��வைத�ம் நீங்கள்
பார்த்தி�ப்பீர்கள். ஆனால் அதி�ள்ள கணக்ைகத் ெதரிந்�
ைவத்தி�க்கின்றீர்களா? ெதரிந்தி�ந்தால் ஒ� சபாஸ் ேபாட்�க் ெகாள்�ங்கள்
ெப�மிதத்�டன்.

இட்லிமா� பாத்திரம் உ�ைளவ�வி�ம், மா� அள்�ம் கரண்� அைரக்
ேகாளவ�வி�ம் தான் ெப�ம்பா�ம் இ�க்�ம். இதனால் அைவகளின்
ெகாள்ளைவ கணக்கிட���ம். எனேவ இவ்விரண்� ெகாள்ள�கைளக்
கணக்கிட்� எத்தைன இட்லி அல்ல� ேதாைச �ட���ம் எனக் கணக்கிட்�
உங்கள் ��ம்பத்தினைர அசத்�ங்கேளன்.

இவ்வாேற விவசாயத்தில் அ�வைடயின் ��வில் �த்தம் ெசய்யப்பட்�
விற்பைனக்�த் தயாராக இ�க்�ம் தானியத்ைத வட்டக் �ம்� வ�வில் �வித்�
ைவப்பார்கள். அ�த்� வல்லம் (ஊர்க்� ஊர் அளவி�ம் ெபயரிலி�ம் மாறலாம்)
என்ற ஒ� அளைவ சாதனம் உண்�. அைதக் ெகாண்� �வித்� ைவத்தி�க்�ம்
தானியத்ைத அளப்பார்கள். எனேவ வல்லத்தின் கனஅளைவக் ெகாண்�



ெமாத்தத் தானியம் எத்தைன வல்லம் வ�ம் என்பைத ஓரள� கணக்கிடலாம்.
ெசய்� பா�ங்க



���ைர
ேகா�கள் வ�வியலில் இ�க்�ம்ேபா� அ�, கணித �த்திரத்ைத
(இயந்திரத்ைத)ப் பயன்ப�த்திச் சில கணிதச் ெசயல்கைள (ேவைலகைள)ச்
ெசய்கின்ற�. சமன்பா�கள் இயற்கணிதத்தில் இ�க்�ம்ேபா� அ� கணித
�த்திரத்ைத (இயந்திரத்ைத)ப் பயன்ப�த்திச் சில கணிதச் ெசயல்கைள
(ேவைலகைள)ச் ெசய்கின்ற�. ஆயத்ெதாைலவ�வியலில்
கணிதக்க�த்�கள், சமன்பா�கள், ேகா�களாக மாறி கணித �த்திரத்ைத
(இயந்திரத்ைத)ப் பயன்ப�த்திச் சில கணிதச் ெசயல்கைள (ேவைலகைள)ச்
ெசய்கின்ற�. எனேவ இதற்கான இவ்வாற்ற�க்கான �ரித�ம் சிந்தைன�ம்
த�கின்ற இக்கணக்�கைள நன்� �ரிந்�ப�த்தல் நலம் தாேன. இவ்வாறான
கணிதச் ெசயல்கள் ஒட்�ெமாத்தக் கணக்�ப் பாடங்களி�ம் நிைறந்� பரவி
ெசயல்ப�ம்ேபா� அச்ெசயல்க�க்�த் ேதைவயான ஆற்றைல இப்ப� இப்ப�;

இவ்வா� இவ்வா�; அதன்ப� அதன்ப� சில உத்திகள், சில �ட்பங்கள்
பயன்ப�த்தி த�விக்�ம் தீர்�கள் �ல்லியமாக�ம் சரியாக�ம் இ�ப்பைத
அதிக ெசல� இல்லாத, ஆபத்தில்லாத, பா�காப்பான உடன� தீர்ப்பாக, ஓர்
அங்கிகாரமாக நம் ெசயல்பாட்�ற்�, நம் திறைன அறிவதற்� இ�ப்பைத
அறிக. எனேவ கணிதக் க�த்�க�க்�த் ேதைவயான கணிதச் ெசயல்கள்
அைனத்�ேம நம் ெவற்றிக்�ம் இயல்�க்�ம் உ��ைணயாக இ�க்�ம்
என்பதில் ஐயேம�மில்ைல. ஆகேவ கணிதப் பாடத்தின் �லம் வாழ்க்ைகச்
ெசயல்பாட்�ற்�த் ேதைவயான �ைறந்தப்பட்ச அ�ப்பைட அறி�ம்,
வாழ்க்ைகச் ெசயல்பாட்�ன் அறிவின் �லம் கணித அறி�ம் ெபற���ம்
என்பைத அறிக.

கற்க கசடறக்

கற்றபின்

நிற்க உத�ம்

கணிதம்
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.



சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons

எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம்
அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம்
பதி�கைள எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�



ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள  உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள�
பதி�கள்  நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம்
இ�க்�ம். நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச
மின்�த்தகங்களாக வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட
அவர்க�ைடய பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதறிய வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� ��
மின்�த்தகங்களாக உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா�
உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம்
க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.
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இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள



எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப�கின்ற ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள
எ�த்�த்தான் நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers

ேபான்ற க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ�
நல்ல வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில்
உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம்
பல்ேவ� ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக்
க�விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம்.
அதாவ� இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw

ேபான்ற வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம்
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட
ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம்
தயாரிக்�ம் எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம்
மீண்�ம் ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�



வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I ப�தி-II என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,

க�விகள் மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்  கட்டற்ற
அ�க்கத்தில் கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்



�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/


தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க
இய�ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com

க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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